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Advent: eljövetel. Az év utolsó 
hónapja várakozással teli időszak. 
Sokat várunk ezektől a hetektől! 
Ki-ki fogalmazza meg magának, 
hogy mit szeretne tenni, átélni 
vagy kapni ebben az időszakban. 
Tőled függ, hogy mi az, amit lan-
dolni hagysz a szíveden ezen a 
karácsonyon, és annak előkészü-
leteiben! Marad az „akciódús lesz 
az idei karácsony” című mam-
monisten marketing? Vagy a well-
ness-mozgalom mindenáron el-
menekülésre, elkülönült pihenésre 
hívó talmi ígérete lesz a győztes? 
Vagy tényleg elkezdtünk-e vágya-
kozni igaz értékekre, maradandó 
ajándékokra? Folytatjuk az „Ad-
jon az Ég”-mentalitást? – „Legyen 
pénz mindenre, amit szeretnék!”. 
Advent arra hív, hogy keressük, 
szomjazzuk azt, amit az Egy Élő 
Isten akar adni nekünk! Ez pedig 
nem más, mint Önmaga! A Fiú-
isten ezért született meg közénk, 
emberi testben, hogy az élet min-
den örömével és nyomorúságával 
együtt Önmagát adja a mi Szaba-
dítónkul és Segítőnkül!

Karácsony: ez a beteljese-
dés ünnepe! Isten meglátogatta 

az emberiséget, hogy elhozza ne-
künk az igazi életet a földre! Mi, 
Istenben bízó keresztyének egye-
dül Krisztusból éljünk! Így szól a 
mikeási prófécia az ószövetségi 
Szentírásból: „Te pedig, efrátai 
Betlehem, bár a legkisebb vagy 
Júda nemzetségei között, mégis 
belőled származik az, aki uralkod-
ni fog Izráelen. Származása visz-
szanyúlik a hajdankorba, a távoli 
múltba… A nyáj elé áll, és legelteti 
az Úr hatalmával, az Úristen fen-
séges nevével. Akkor nyugodtan 
(biztonságban) élnek, mert ha-
talma kiterjed a föld határáig. Ez 

lesz a békesség! Isten emberként 
lépett be az emberiség történetébe 
a Betlehemben született Gyermek 
által! Ha Krisztus fog uralkodni a 
szívedben, akkor lesz a Béke a ti-
ed! Ha Krisztus által Isten gyerme-
ke lettél, akkor tudsz megbékülni 
Istennel, embertársaddal és az éle-
teddel! Átélted-e már az Istennel 
való megbékélés nyugalmát? Ha 
nem, mi tart vissza ettől?

Berze János ref. lelkipásztor

Advent – Karácsony
Õ (mindig) jön!

„Biztonságban laknak, mert nagy lesz Ő egészen a föld határáig.” (Mikeás 5:1, 3)

Túrmezei Erzsébet 
Krisztusra várunk

Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap. 
Némák a titkok. Nem válaszolnak. 
Rejtő ködükbe szemünk nem láthat… 
De elültetjük kis almafánkat, 
Bízva, hogy kihajt, gyümölcsöt terem. 
Titok a jövő. Sürget a jelen.
Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap. 
Némák a titkok. Nem válaszolnak. 
De a ma int, hogy híven szolgáljunk, 
Mert tudjuk, Ki jön: 
Krisztusra várunk. 
Ha hirtelen jön, ha észrevétlen, 
Munkában leljen, ne resten, tétlen! 
Testvérek terhét vállalja vállunk! 
Mert tudjuk, ki jön: 
Krisztusra várunk.
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Szerkesztői gondolatok
„Mert egy gyermek születik nekünk…” (Ézs 9:5)
Megszámlálni sem tudom, hányszor hallottam már a 
fenti igét és az azt körülvevő igerészt (Ézs 9:1–6), az 
elmúlt időszakban mégis újra megszólított. Egészen 
pontosan egyetlen szava ütötte meg a fülemet: „ne-
künk”. A próféta nem azt írja, hogy „gyermeke szüle-
tik Istennek” (ezt is írhatta volna, igaz is lenne), hanem 
azt hangsúlyozza, hogy ez a gyermek számunkra szü-
letik meg. Azt mondja ezzel, hogy közünk van ehhez a 
gyermekhez, aki nem más, mint Jézus Krisztus.
Mi közünk van hozzá? Mint csecsemő a jászolban, 
még nem sok. De ez a gyermek egyszer felnő, és ta-
nít bennünket, csodákat tesz, gyógyít… földi életé-
vel sokakra hatással van. Ám ez még nem minden; 
Jézus élete a földi életen túlmutat. Isten azért küldte 
el a Fiát, hogy bennünket megmentsen, a bűneink 

büntetését magára vegye, a halálból kihozzon, és 
örök életet adjon nekünk.
A karácsonyi történetnek van folytatása, és azt ismer-
ve kaphatunk teljes képet Jézusról, és Isten rólunk al-
kotott tervéről. Ezt meglátva, elfogadva hálatelt szívvel 
mondhatjuk, hogy igen, nagyon is közünk van ehhez 
a gyermekhez! Ő a mi Urunk, Megváltónk, aki „Cso-
dálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békes-
ség Fejedelme” (Ézs 9:5). Ő ma is él, és kapcsolatban 
akar lenni velünk, csak arra vár, hogy tegyük meg az 
első (vagy sokadik) lépést felé. Mindegy, hol tartunk 
az életünkben, milyen gyarlók vagyunk, mennyi bűnt 
követtünk már el… Menjünk hozzá, ahogy vagyunk, 
és Ő napról napra formálni fog bennünket. Adjunk 
ezért hálát ezen a karácsonyon is!

Ujváriné Császár Boglárka

A négy gyertya
Négy gyertya égett 
az adventi koszo-
rún. Hallani lehe-
tett, amint a gyer-
tyák beszélgetnek.
Az első gyertya 
így kezdte: Az én 
nevem: béke. Ha 
nézem az embereket, sok békét-
lenséget látok a földön. Pedig 
olvassák a Bibliában: Az én bé-
kességemet adom néktek. A 
gyertya lángja pislákolni kezdett, 
majd elaludt.
Így szólt a második gyertya: a ne-
vem hit. Az emberek nem akar-
nak tudomást szerezni rólam. 
Pedig olvassák a Bibliában: Aki 
hisz, üdvözül. Huzat támadt és 
a gyertya lángja kialudt.
A harmadik gyertya szomorúan 
és csendesen rákezdte: az én ne-
vem szeretet. Már nincs értelme, 
hogy világítsak, az emberek félre-
toltak. Pedig olvassák a Bibliában: 
Szeresd felebarátodat, mint 
magadat. A lángja sisteregve ki-
aludt.
Egy kisfiú lépett a szobába. Rá-
nézett a kialudt gyertyákra és így 

kiáltott: Nektek ég-
ni kell! Majdnem 
sírva fakadt. Ebben 
a pillanatban meg-
szólalt a negyedik 
gyertya is: Ne félj! 
Ameddig én égek, 
addig mindig van 

remény.
Olvasd el a Bibliában: Remény-
teljes jövőt adok nektek. Ha 
segítségül hívtok, és állhata-
tosan imádkoztok hozzám, 
akkor meghallgatlak benne-
teket. Megtaláltok engem, 
ha kerestek és teljes szívvel 
folyamodtok hozzám. (Jer 
29:11–13).
A kisfiú meggyújtotta róla a három 
kialudt gyertyát. A remény lángjá-
nak soha nem szabad kialudnia…
Az Úr Jézusba vetett hittel, a tőle 
kapott békességgel kívánok szere-
tetben bővelkedő karácsonyt, és 
reményteljes új évet a Talentum 
Iskola tanulói és dolgozói nevében:
Szeretettel: 

Szanyó Gáborné 
igazgató

   Adventre várva

Várva várni
azt, hogy eljön
Jézus Krisztus
csillaga.

Karácsonynak,
születésnek,
boldogságos,
szent napja.

Minden héten
meggyújtani
egy új gyertyát:
tűzvarázs.

Csendesedni,
belül égni,
Rá figyelni,
halk szavát.

Szívet tárva
ünnepelni,
s énekelni
dallamát.

Schrenk Éva
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Pályaorientációs nap 
egy tanár és egy diák szemével

Szakmák, középiskolák és az Iparkamara képviselői 
jelentek meg az iskolai pályaorientációs napon, amin 
bemutatták a gyerekeknek a továbbtanulási lehetősé-
geket. Sokukban fel sem merül, hogy szakmát tanul-
jon, hiszen mindenki gimnáziumban gondolkozik, és 
főiskolára szeretne menni, hiszen a diploma az érték. 
Az, hogy milyen főiskolára, sokkal kevésbé lényeges. 
Ki megy szakmunkásképzőbe? A buta, rossz tanuló 
gyerek, akivel úgysem foglalkoznak otthon. Legalább-
is ez a kép él a gyerekekben.

A legtöbb iskola fiatalokat küldött, akik interaktív 
játékokkal, színes prospektusokkal és az intézmény-
ről tartott élménybeszámolókkal csalogatták a gye-
rekeket.

Ebben a forgatagban volt ott egy bácsi, aki kipa-
kolta a portékáját, és szépen, csendben ült. Nem ho-
zott sem színes fénymásolt lapokat, sem mobiltelefont 
magával, nem csalogatta a gyerekeket, csak ült ott és 
várt a maga méltóságában. Ahogy odamentem hoz-
zá, felcsillant a szeme, és mesélni kezdett a szakmájá-
ról. Igazi, régifajta cipész bácsi volt, aki személyre sza-
bott lábbeliket készít. Precízen dolgozik, nem annyira 
az idő számít, mint a munka minősége. Volt türelme 
elmagyarázni, miért faszegecsekkel kell megerősíteni 
egy talpat, hogy hogyan és miért úgy van kiképezve 
egy cipőtalp, hogy miként kell a végleges formát elér-
ni. Mindent mutatott, mindent elmagyarázott. Olyan 
szeretettel fogta meg a cipőt, mintha az a világ leg-
értékesebb tárgya volna. Csak olyan árut adott ki a 
kezéből, ami tökéletes volt.

A munkatársa, akit elhozott magával, igazi társ, aki-
vel egymást segítették, összeszokott csapatmunkában. 
Azt mesélték, azért van kihalóban a szakma, mert 
senki nem gyárt kaptafát, mert a mai fiatalok egyik 
napról a másikra akarnak meggazdagodni, a kaptafa 
pedig napokig készül.

Ahogy néztem, értelmet nyert, hogy csak az az iga-
zi munka, amiben benne van a lelked, mint ahogy 
neki is minden pár elkészült cipőben benne volt. Ő 
nem dolgozott, hanem örömmel alkotott évtize-
deken át.

Nem olcsó egy ilyen, a lábadra készült valódi bőr ci-
pő, ami húsz évet kibír, 30–40 ezer forint. De még így 
is sokkal olcsóbb, mint az orvos vagy a gerinctornász. 
A gyógycipőkészítő jobban keres, mint egy kezdő ta-
nár, többet visz haza, mint egy diplomás ápoló vagy 
egy szociális munkás. De nem ez a lényeges, mert va-
lójában nem a szakmája a szép, hanem ahogyan mű-
veli. Szívvel, lélekkel, jókedvűen, kitartóan. És ennek 
sokkal nagyobb értéke van, mint egy diplomának. Így 
kellene szakmát választani: olyat találj, amit egy életen 
át így tudsz végezni.

Dabóczy Márta angoltanár

2017. november 17-én pályaorientációs napot tar-
tottunk az iskolában. A 7. osztály programja az áhí-
tattal kezdődött. Azután bejött hozzánk Eszti apukája, 
Hellinger Csaba. Egy izgalmas előadást tartott nekünk 
a méhészkedésről. Ezt követően megérkezett a várva 
várt mézes kenyér! Nagyon finom volt! Az iskola má-
sodik emeltén egy néni beszélt nekünk arról, milyen 
típusú iskolák vannak, hová lehet menni továbbtanul-
ni. Megtudtuk, hogy a gimnáziumok, szakgimnáziu-
mok és szakközépiskolák közül választhatunk. A Htm 
gyárba sétáltunk át, ott autóalkatrészeket készítenek. 
Mindent megmutattak, nagyon érdekes volt. A gyár-
látogatáskor még füldugót is kaptunk. A gyár megte-
kintése után még egy helyre hivatalosak voltunk. Az 
Iparkamaránál egy bácsi tartott előadást a megújuló 
energiaforrásokról. Diavetítéssel mutatta be a nap-, 
szél-, vízenergia felhasználását. Ezek után az iskolában 
fejeztük be a napot. Még két programunk volt hátra. 
Az emeleti aulában élőben nézhettük meg, hogyan 
dolgozik egy cipész, varrhattunk rénszarvasfejet, állít-
hattunk össze áramköröket. Néhány diák is érkezett 
különféle iskolákból, velük is tudtunk beszélgetni. Meg 
lehetett kérdezni, hogy milyen az a bizonyos szakma, 
amit ők tanulnak. A DADA program keretében egy 
rendőr bácsi jött hozzánk. Az elhanyagolásról, elha-
nyagoltságról beszélt nekünk. Ebéddel zárult az izgal-
mas pályaorientációs napunk.

Rezsnyák Anna Sára, 7. o.

„Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyel-
mének jó sáfárai.” (1Pt 4:10)
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Presbiterválasztási tájékoztató (2018 – 2023)

A Magyarországi Református Egyház gyülekezetei-
ben a 2012. január 1-től tisztségbe lépett presbiterek 
6 éves mandátuma 2017. december 31-ével lejár. 
Az újonnan megválasztott testület 2018. január 
1-jével kezdi meg szolgálatát.

A presbiterválasztás egyházközségünkben ér-
vényes és eredményes volt! Összesen 251 sza-
vazat érkezett be az urnákba, ebből 234 igen, 
13 nem és 4 érvénytelen volt.

A presbiterek az egyházközség nem lelkészi tisztvise-
lői, az egyházközség életének felelős irányítói, aki-
ket az egyházközségi választói névjegyzékébe felvett 
egyháztagok közül titkos szavazással választottunk 
meg. Területi és ágazati gondnokokat az új presbité-
rium fog választani tagjai közül az eskütétel után. A 
pótpresbiterek tanácskozási joggal vesznek részt az 
üléseken, de nem szavazhatnak. Egyházközségünk-
ben az új ciklusra összesen 21 presbiter és 7 pótpres-
biter választására került sor:

Főgondnok

N. Szabó József

Presbiterek

1 Dr. Bíró Zsuzsanna Széchenyi út
2 Czinger Attila Széchenyi út
3 Csepregi Tibor Széchenyi út
4 Ellenbruck Roland Maroshegy
5 Fábián Edit Budai út
6 Fellegi Tibor Budai út
7 Fülöp Zoltán Széchenyi út
8 Illés László Budai út
9 Incze Sándor Széchenyi út
10 Kárpáti Zoltán Imre Széchenyi út
11 Keresztes István Maroshegy
12 Dr. Mayer Péter Széchenyi út
13 Miklós András Széchenyi út

14 Miklós Gábor Széchenyi út
15 N. Szabó József Széchenyi út
16 Németh Kornél Széchenyi út
17 Puskás Károly Budai út
18 Síró Imre Budai út
19 Szabó Sándor Széchenyi út
20 Szanyó Gábor Maroshegy
21 V. Szabó Gergely Budai út

Pótpresbiterek

1 Amrein Zoltán Széchenyi út
2 Dóczi István Széchenyi út
3 Dr. Horváth Zoltán Imre Széchenyi út
4 Lepsényi Miklós Budai út
5 Nagy Miklós Maroshegy
6 Paál Zoltán Budai út
7 Pétervári István Széchenyi út

A presbitérium összetétele gyülekezet-
részenként:
- Széchenyi út: 12 fő presbiter és 4 fő pótpresbiter;
- Budai út: 6 fő presbiter és 2 fő pótpresbiter;
- Maroshegy: 3 fő presbiter és 1 fő pótpresbiter.

„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész 
nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlé-
lek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, ame-
lyet tulajdon vérével szerzett.” (ApCsel 20:28)

Berze János lelkipásztor

A 2017. október 28–30. közöt-
ti időszakban Deák Péter ifjúsági 
lelkész és Illés Anna református 
pedagógus vezetése és felügyele-
te mellett a székesfehérvári ifisek 
az őszi ifitábor keretében Bala-
tonfüreden egy hosszú hétvégét 
tölthettek együtt. Három napon át 
a Siloám Missziói Otthon vendég-
szeretetét élvezhettük.

A hétvége céljának elsősorban 
azt jelöltük meg, hogy közelebb 
kerüljünk Istenhez, mélyítsük hi-
tünket, ismerkedjünk a Bibliával és 

épüljünk, erősödjünk az Ige által. 
Továbbá hangsúlyt fektettünk a 
közösségépítésre is, ezáltal arra, 
hogy megismerkedjünk egymás-
sal, egy közösséget alkossunk, 
egymás hite és tudása által fej-

lődjünk, gyarapodjunk. Ugyanis a 
gyülekezetünkben az ifisek három 
korosztályú csoportban, külön idő-
pontban tartják összejöveteleiket: 

ŐSZI 
IFITÁBOR
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JETI (Jézusnak Elkötelezett Tinik 
Ifije, 12–14 év), KFC (Keresztyén 
Fiatalok Clubja, 14–18 év) és 
Aktívifi (18+ fiatalok), ezért felme-
rült az igény arra, hogy tartsunk 
közös programokat is.

A csendeshétvége kapcsán beve-
zető témaként előkerült a csend 
fogalma. Zajos világban élünk, a 
környezetünkben (otthon, munka-
hely, utazás, bevásárlóköz-
pont, utca) nap mint nap 
számtalan hanghatás ér 
bennünket (telefon, számí-
tógép, közlekedés, evőesz-
közök, emberek). Sokszor 
kínosnak érezzük a csendet 
és minél előbb próbáljuk 
megszüntetni, mert nem tu-
dunk mit kezdeni vele, nem 
tudjuk elviselni. A csendes-
ségről ezt mondja az Úr: 
„Csendesedjetek el, és 
ismerjétek el, hogy én vagyok 
az Isten!” (Zsolt 46:11). Isten 
csak a csendben szól hozzánk, nem 
akar bennünket túlharsogni. Még a 
legapróbb zajforrások is képesek 
arra, hogy elvonják figyelmünket 
Istenről. Elcsendesedésünkben 
meghalljuk Isten hangját és betölt 
bennünket a Szentlélek. Csak azt 
tudjuk a hangunkkal elmondani, 
amit a fülünkkel meghallgattunk. 
Minél nagyobb bennünk a csend, 
minél nagyobb bennünk a lelki bé-
ke, Isten annál hangosabban szól 
hozzánk, és a Szentlélek segítségé-
vel Isten is megszólíthatóvá válik.

A hétvége központi gondolatát a 
Reformáció 500. évfordulója adta: 
NEM KONFORMÁTOR, HA-
NEM TRANSZFORMÁTOR. 
Az ehhez kapcsolódó Ige így szól: 
„Kérlek azért titeket, testvé-
reim, az Isten irgalmasságára, 

hogy okos istentiszteletként 
szánjátok oda magatokat élő, 
szent, Istennek tetsző áldoza-
tul, és ne igazodjatok e világ-
hoz, hanem változzatok meg 
értelmetek megújulásával, 
hogy megítélhessétek, mi az 
Isten akarata, mi az, ami jó, 
ami neki tetsző és tökéletes.” 
(Rómaiakhoz írt levél, 12:1–2)

Az Ige kapcsán arról beszélget-
tünk, hogy egyedül Isten képes ar-
ra, hogy megváltoztasson bennün-
ket. Hogy engedjük-e, az rajtunk 
múlik. Továbbá nekünk kell döntést 
hozni életünk során arról is, hogy a 
világgal vagy Istennel tartunk. A vi-
lág felé vezető út a HALÁLhoz ve-
zet, az Isten felé vezető út az ÖRÖK 
ÉLET útja. Mit jelent Jézussal tarta-
ni? Azt, hogy életünk része és alapja 
lesz Isten. A Jelenések könyvében 
ezt mondja az Úr: „Íme az ajtó 
előtt állok, és zörgetek, ha va-
laki meghallja a hangomat, és 
megnyitja az ajtót, bemegyek 
ahhoz, és vele vacsorázom, és 
ő énvelem.” (Jel 3:20) 

Egy szívbeli döntést hozunk ar-
ról, hogy elfordulunk bűneinktől és 
Jézussal tartunk mind szokásaink-
ban, elvárásainkban és hitünkben. 
Továbbá arra kell törekednünk, 

hogy életünkkel, cselekedeteinkkel 
másokat is Isten felé vezessünk. Ha 
már egy ember miattunk nem ve-
szik el, már megérte!

Mindeközben nagyon sokat ne-
vettünk, a csapat összetartóan dol-
gozott a különböző építő játékok, 
szituációs gyakorlatok során. Egy 
„Ismerd meg hazádat” című játék-
nak köszönhetően felfedezhettük 

Balatonfüred nevezetes-
ségeit is, jól esett sétálni a 
Tagore sétányon, csodálni 
a vizet és nagyokat nevet-
ni a feladványok megol-
dása közben. Köszönjük, 
Balla Edina! Az ifisek a 
hétvégére teljesen össze-
kovácsolódtak. Szombat 
este mozilázban égtünk, 
a Good Will Hunting 
című filmet néztük meg, 
majd levontuk a tanul-

ságokat belőle. Vasárnap délelőtt 
Úrvacsorával egybekötött istentisz-
teleten vettünk részt, az Igét Deák 
Péter hirdette. A hangulatot a va-
sárnap esti Pintér Béla koncert fo-
kozta, ami ugyan egy kis logisztikai 
szervezést igényelt, de sikerült meg-
oldanunk és eljutnunk a koncertre. 
Jó volt együtt dicsőíteni Istent!

Úgy érzem, hogy az őszi ifitábor 
Isten szeretetének és jóságának kö-
szönhetően elérte a célját. Sikerült 
újabb ismereteket szereznünk a mi 
mennyei Atyánkról, elmélyültünk, 
hitünk megújult, feltöltődtünk. Új 
barátokat szereztünk, a régi bará-
tokkal még bensőségesebbé vált 
a kapcsolatunk. Élményekkel gaz-
dagon, jókedvűen tértünk haza. Új 
feladatok, új célok, új lendület.

Jövőre Veled ugyanígy, ugyanitt! 
SDG! ÁB!

Vági Ágnes

 „...én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni vagy ellene mondani 
egyetlen ellenfeletek sem.” (Lk 21:15)



BÉKESSÉG6

REFISZ
Székesfehérvári regionális ifjúsági találkozó

A REFISZ
Bizonyára sokan isme-

rik, sokan hallottak róla 
és sokan csatlakoztak már 
hozzá, de azok kedvéért, 
akik még csak most ismer-
kednek vele, néhány szó 
dióhéjban arról, hogy mit is 
takar a REFISZ. A REFISZ 
(Református Fiatalok Szö-
vetsége) 1989 márciusá-
ban alakult Cegléden azzal 
a céllal, hogy összegyűjtse 
a református hitvalló fiata-
lokat és összefogja az Isten orszá-
gáért végzett közös munkát. Célja, 
hogy minél többen megismerjék 
Jézus Krisztust, ezért olyan prog-
ramokat, fórumokat szerveznek, 
amelyek lehetőséget adnak az Is-
tennel való találkozásra. A progra-
mok nem nélkülözik a szórakozást, 
a vidámságot, a kikapcsolódást, de 
természetesen mindezt úgy, hogy 
közben Isten áll a középpontban. A 
lelkipásztoroknak nagy segítséget 
nyújthat a fiatalok Krisztushoz való 
toborzásában és a keresztyén úton 
való megtartásában.

Regionális ifjúsági találkozók

Az idei évben a REFISZ beve-
zette a regionális ifjúsági talál-
kozókat, amelyek egynapos ún. 
„minikonferenciák”, ahová az 
adott egyházmegye vagy régió fi-
ataljait várják. Ezeknek az alkal-
maknak a célja az, hogy a környék 
fiataljai megismerkedjenek egy-
mással, hogy egységet alkossanak. 
Ezután pedig együtt tudnak men-
ni a további REFISZ, illetve egyéb 
keresztyén rendezvényekre, ahol 
újabb kapcsolatokra, ismeretekre 
tudnak szert tenni.

Idén Székesfehérváron is nagy 
várakozással készültünk az első 
REFISZ regionális ifjúsági találko-

zóra, amelynek időpontját 2017. 
november 4-ére tűzték ki. A szer-
vezésben egyaránt részt vettek a 
székesfehérvári JETI (Jézusnak 
Elkötelezett Tinik Ifije), a KFC 
(Keresztyén Fiatalok Clubja) és az 
AKTIVIFI tagjai Deák Péter ifjú-
sági lelkész és Illés Anna pedagó-
gus vezetésével. A találkozóra való 
felkészülésben segített, hogy az ifi-
sek balatonfüredi őszi csendes hét-
végéjén sikerült közösen átbeszél-
nünk a rendezvénnyel kapcsolatos 
teendőket, amelyeket beosztottunk 
egymás között. Senki sem maradt 
feladat nélkül. A rákövetkező na-
pokban elkészült a hangulatos, 
fiatalos arculatú plakát is, amely 
tartalmazta az alkalommal kapcso-
latos tudnivalókat.

Nagy izgalommal vártuk a szom-
bati napot. A folyamatosan érkező 
gyülekezeti tagjainkat, vendége-
inket meleg teával és pogácsával, 
aprósüteményekkel vártuk, érkezé-
sükkor a regisztrációs pultnál ada-
tokat egyeztettünk. Sokan érkeztek 
a környékről, azonban többen el-
látogattak hozzánk más megyékből 
is (pl. Baranya, Pest, Tolna).

Délelőtt 10 órára megérkezett 
körünkbe a felkért előadó is, Boros 
Lajos baptista misszionárius, aki bi-
zonyságot tenni jött közénk. Jóma-
gam legelőször a nyári BalatonNET 

rendezvényen hallottam 
őt. Nagyon megérintett 
akkor a személyisége, 
őszintesége és nyitottsá-
ga, örültem, hogy újra 
találkozhatunk.

Az alkalom megkezdé-
se előtt az egybegyűltek 
összekovácsolása céljá-
ból csoportjátékokra ke-
rült sor, majd az alkalmat 
közös ifjúsági énekekkel 
kezdtük meg, hogy a fizi-
kai megérkezés után lel-
kileg is ráhangolódjunk 

az alkalomra.
Deák Péter imádsága után rö-

vid áhítatát János apostol 1. levele 
4. részének 4. versére építette fel. 
Ez az ige szolgált az első székesfe-
hérvári regionális ifjúsági találkozó 
címadó témájaként is: „ISTEN 
NAGYOBB”. A fenti Ige így szól 
hozzánk: „Nagyobb az, aki ben-
netek van, mint az, aki a világban 
van.” Az áhítat azt az üzenetet hor-
dozta magában, hogy sokszor éle-
tünkben is akadnak olyan helyze-
tek, amikor úgy érezzük, hogy van 
nálunk nagyobb, nálunk erősebb, 
akit szeretnénk legyőzni. Isten 
azonban nagyobb mindennél és 
mindenkinél. Isten sokszor mond 
nekünk valamit, próbál meggyőz-
ni, próbál a szívünkre beszélni, 
hogy Ő szeret bennünket és meg 
akar váltani bennünket. Azonban 
mi nem hallgatunk rá, küzdünk 
Vele, pedig Ő már akkor ismert 
bennünket, mielőtt megszülettünk. 
Isten már győzött a kereszten! Le-
győzte a Sátánt, nekünk is segít le-
győzni. Nem Istent kell legyőznünk, 
hanem hagyni kell magunkat Isten 
által meggyőzni és legyőzni, mert 
ISTEN A LEGNAGYOBB! Az 
áhítatot lezáró ima után közösen 
imádkoztunk az Istentől tanult 
imádság szavaival.
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Az áhítat után Boros Lajos 
szolgálatát egy saját szerzeményű 
énekkel kezdte és fejezte be, ame-
lyet saját hangszerén (szintetizáto-
ron) kísért. Boros Lajos közel 22 
évet töltött börtönben, ötvenhat 
éves korában országszerte ismert 
börtönmisszionáriusként szabadult 
onnan. Jelenleg a Magyarországi 
Baptista Szeretetszolgálat missziós 
munkatársa, boldog férj és család-
apa. Meghatottan hallgattuk Isten-
nel való találkozása előtti és utáni 
életét. A bizonyságtételből néhány 
– számomra fontos – gondolatot 
szeretnék megosztani:

• „Mi a bűn? A bűn az, ha 
nem hiszel Istenben.”

• „Nem azért vagyok bűnös, 
mert elkövettem, hanem 
azért követtem el, mert 
bűnös vagyok.”

• „Ha egy igazságot nem 
ismerünk, az attól még 
működik.”

• „Ha szívből kiáltunk Is-
tenhez, meghallgat.”

• „A világ szerinti szomorú-
ság: HALÁL, Isten sze-
rinti szomorúság: ÖRÖK 
ÉLET.”

• „Az ördög meg akarja lop-
ni az ember hitét.”

• „Isten terve a tökéletes 
terv.”

• „Isten nem a jót akarja 
számunkra, hanem a leg-
jobbat.”

• „Istenben nem lehet csa-
lódni. Ha csalódunk, nem 
ismerjük.”

• „Isten Igéje a tükör.”

Boros Lajos Rácsok mögött 
szabadon című könyvét szeretet-
tel ajánlom mindazoknak, akik vá-
gyat éreznek aziránt, hogy belepil-
lantsanak a misszionárius életébe, 
továbbá a mű bevezet bennünket 
az Istennel való járás rejtelmeibe, 
csodáiba.

Boros Lajos szolgálatát újabb vi-
dám közösségépítő játékok követ-
ték, majd Illés Anna tett bizony-
ságot Isten nagyságáról.

Anna bizonyságtételének alapjá-
ul János evangéliuma 10. részének 
28–29. versét választotta, amely 
így szól hozzánk: „Én örök életet 
adok nekik, és nem vesznek el 
soha, mert senki sem ragad-
hatja ki őket az én kezemből. 
Az én Atyám, aki nekem adta 
őket, mindennél nagyobb, és 
senki sem ragadhatja ki őket 
az Atya kezéből.” Anna meg-
osztotta velünk gondolatait arról, 
hogy a mi kezünk milyen kicsiny 
Isten kezéhez képest, és Isten a 
kezét mi mindenre használja. Pél-
dául arra, hogy ránk helyezze és 
megáldjon bennünket. Isten te-
nyeréről a következő Igét találjuk a 
Szentírásban: „Megfeledkezik-e 
csecsemőjéről az anya, nem 
könyörül-e méhe gyermekén? 
De ha ő meg is feledkeznék, 
én akkor sem feledkezem 
meg rólad! Íme, a tenyerem-
be véstelek be, szüntelenül 
előttem vannak falaid.” (Ézs. 
49:15–16.) Isten a tenyerébe vé-
sett bennünket. Isten Fiának, Jézus 
Krisztusnak a tenyerén lévő hegek 
és sebek folyamatosan emlékez-
tetik arra Istent, hogy mi milyen 
fontosak vagyunk Számára. Isten 
keze erős, amelyből senki és sem-
mi nem tud kiragadni. Isten erősen 
tart bennünket, nem eshetünk ki 
a kezéből. Amikor egyedül érez-
zük magunkat, jusson eszünkbe, 
hogy Isten mindig velünk van! Ezt 
követően együtt megnéztünk egy 
videófilmet (https://www.youtube.
com/watch?v=PjlDCUHMlm4, 
Zuhanó tányérok), amely arról 
szól, hogy miért vagyunk Istennek 
olyan fontosak. Kis szünetet tartva 
csoportos beszélgetések keretében 
megosztottuk tapasztalatainkat, ér-
zéseinket azokról a mindennapos 
dolgokról, amelyeket sokszor fon-
tosabbnak és nagyobbnak tartunk 

Istennél. Beszélgettünk arról, hogy 
melyek azok a tényezők, amelyek 
elfordítják figyelmünket Istenről, és 
javaslatokat, ötleteket tettünk arra 
vonatkozóan, hogyan lehetne ki-
küszöbölni, elhárítani az akadályo-
kat az Istenhez vezető úton.

Mire a csoportos beszélgetések 
véget értek, megérkeztek az ebédre 
szánt, ízletes pizzák, amelyeket kö-
zösen elfogyasztottunk.

A délután során lehetőség nyílt 
egy imasétára. Az imasétán olyan 
pillanatokban lehetett részünk, 
amiktől máskor sajnáljuk az időt, 
amikre olyan nehezen szánjuk rá 
magunkat önként. Pedig olyan 
felemelő, annyira jóleső, annyira 
fontos, hogy befelé nézzünk, önma-
gunkba, és mégis kifelé, Istenhez…

A REFISZ találkozónk az ÁSZÁF 
zenekar dicsőítő koncertjével zá-
rult. A zenekar már többször is fel-
lépett a székesfehérvári gyülekezeti 
házban. A zenekart néhány évvel 
ezelőtt Habléné Nagy Viktória 
sárkeszi református lelkipásztor ala-
pította, aki hiszi, hogy „a zene képes 
megnyitni a szívhez vezető utat.” A 
zenekar megalakulása óta minden 
nyáron egy zenei tábort (Ászáf tá-
bor) is szervez, ahol lehetőség van 
különböző hangszereken tanulni 
vagy énekelni a zenekari tagokkal.

Isten szeretetének és jóságának 
köszönhetően idén én is részese le-
hettem a nyári tábori élményeknek 
és azóta az Istent dicsőítő énekesek 
közé tartozhatom, amiért nagyon 
hálás vagyok. Ezen a délutánon 
is beigazolódott lelkészasszony 
fenti, zenéről alkotott gondolata. 
Kicsik és nagyok mind együtt éne-
keltek, hol tomboló örömmel, hol 
könnyes szemekkel. Mindannyi-
an nagy átéléssel, lelkesedéssel és 
hálával fordultunk a mi mennyei 
Atyánkhoz! Miklós András, az 
ÁSZÁF zenekar oszlopos énekese 
és az AKTIVIFI tagja két ének kö-
zött arról tett bizonyságot, hogy Is-
ten miképp dicsőítette meg magát 
eddigi életében.



BÉKESSÉG8

-  Szentírást
-  bibliai témájú könyveket
-  hitépítő kiadványokat
-  traktátusokat
-  igés kártyákat, könyvjelzőket, matricákat

-  evangéliumi naptárakat
-  kazettákat és CD-t 
vásárolhat minden kedves érdeklődő. Karácsonyi és új-
évi kiadványok, 2018-as Kálvin Kalendárium, Bibliaol-
vasó kalauz és naptár kaphatók a gyülekezetrészekben.

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés

A koncert végén nehezen bú-
csúztunk el egymástól, igazán ál-
dott, tartalmas, örömteli napot 
tudhattunk magunk mögött.

Köszönjük azoknak, akik eljöttek, 
hogy Istennel és velünk töltötték 
ezt a szép napot! Bízom abban, 
hogy még lesz hasonló élményben 

részünk máskor is!
Egyedül Istené a dicsőség! Áldás, 

békesség!
Vági Ágnes

Csináljunk kávézót!
Ha felmegyünk a gyüleke-

zeti központban az emeletre, 
nehéz nem észrevenni, hogy 
most decemberben nem úgy 
vannak a dolgok, ahogy 
megszoktuk. Eltűnt a sok 
növény és a ping-pong asz-
tal, s helyettük asztalok meg 
bárpult látható karácsonyi 
díszben, sok-sok aprósággal 
telerakva.

Nos, ez gyülekezetünk 
új adventi kávézója, a 
REFPRESSZÓ, melyet a 
JETI (Jézusnak Elkötelezett Tinik 
Ifije), a KFC (Keresztyén Fiatalok 
Clubja) és az Aktívifi (18+ fiatalok) 
hozott össze és üzemeltet.

Több szükség alakította a presszó 
létrejöttét. Az egyik, hogy jó volna 
egy hely, ahol a gyülekezeti tagok 
kötetlen beszélgetését ösztönözhet-
jük, még meghittebbé tehetjük, il-
letve ahol le is lehet ülni.

A másik szükség az volt, hogy az 
emelet középső része a kis erkéllyel 
– a ping-pong asztal elköltözésével 
– kihasználatlanul maradt.

A harmadik – de nem a legkisebb 
jelentőségű –, hogy szerettük vol-
na elérni, hogy a fiatalok ne csak 
a pénteki ifin jelenjenek meg szép 
számmal, hanem jobban látogas-
sák a vasárnapi istentiszteleteket is.

Ezek találkozásából született va-
lamikor tavasszal az ötlet a fiatalok-
tól: Csináljunk kávézót!!! Egymás 
után jöttek a gondolatok és felaján-
lások, hogyan valósítsuk meg ezt 
a víziót. Miután számot vetettünk 
a lehetőségeinkkel, elengedtük a 
kivitelezhetetlen elképzeléseket és 
Isten akaratára bíztuk a kávézót, 
novemberben megkezdődtek a 
munkálatok a logó tervezésével, 
a menü kialakításával, bárpult és 
egyéb eszközök összeállításával – 
ezúton is köszönjük azon testvérek 
megértését és türelmét, akik el-
szenvedték a zajt és a koszt, amit 
csináltunk.

Végül advent első vasárnapjára 
elkészült a kávézó, és nagy izga-
lommal vártuk az első „vendégek” 
érkezését vasárnap. Az eddigi visz-

szajelzé-
s e k b ő l , 
a neve-
tésekből, 
az önfeledt beszélgetésekből 
arra következtetünk, áldás 
van a presszón. Reméljük, 
hogy a többi adventi vasárna-
pon is sikeres lesz, és Isten az Ő 
Lelke által további áldásokat 
készít mindenki számára, aki 
üzemelteti és élvezi a kávézót.

Köszönetet szeretnénk mon-
dani mindenkinek, aki segített 

a létrejöttében. Először is Istennek 
a gondolatért, az áldásokért; So-
mogyi Lászlónak, aki már tavasszal 
bátorított minket; Berze Jánosnak, 
aki a hajrában adott meg minden 
támogatást; a gyülekezetnek, aki 
előfinanszírozta az indulást; Deák 
Lászlónak és Sass Juliannának – 
szüleimnek –, akik a plazma tv-t 
ajánlották fel; Illés Annának, aki a 
koordinációban segített, és termé-
szetesen minden ifisnek, akikért én 
személy szerint nagyon hálás va-
gyok.

Várunk szeretettel mindenkit most 
adventben, tegyünk egy látogatást 
a Refpresszóban, bátorítsuk a fiata-
lok szolgálatát!

 
Deák Péter
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Az Egyház és az én szolgálatom
Női csendes alkalomra jöttünk 

össze dec. 2-án, szombaton 10–
13-ig a gyülekezeti központ nagy-
termében, a Széchenyi úton. Mik-
lósné Ibolya köszöntött bennünket. 
Terített asztalon forró tea gőzölgött, 
és friss pogácsa kínálta magát a be-
szélgetéshez.

Énektanítással Ludvigné Izsay 
Szilvia hitoktató-lelkészünk szolgált 
közöttünk.

„Jézus, neved oly csodálatos,/
Jézus, nékem oly kívánatos,/Jézus, 
néked mondok éneket,/Te vagy 
ékes mindenek felett.”

Ellenbruckné Aranka hitoktató-
lelkészünktől az 1Kor 12. (18–21 
kiemelve) alapján tanítást kaptunk 
a láthatatlan egyházról – melyet 
Pál Krisztus testének nevez. Ez nem 
egyezik a névsorban regisztrált lát-
ható egyházzal. Ez a lelki egyház, 
mely az Istentől kiválasztottak, a 
Szentlélek által újjáteremtettek, 
megváltottak közössége. A történe-
lem kezdetétől annak végéig lesz, 
de mindenkor más arculatban van 
jelen. A legszentebb hit- és életkö-
zösség, melynek tagjai Isten műal-
kotásai (!), a Tőle kapott javaknak 
részesei. Egy a Királyuk, az Úr Jé-
zus Krisztus. A látható egyház kere-
tein belül szolgálják Őt és egymást.

Részese vagy-e a megváltottak 
közösségének?

A pogány világnak botrány ez a 
közösség, de a világtól megcsömör-
löttek tisztaságot és szentséget ke-
resnek rajta. Mutatja-e ezt az életed?

Az egyház most a küzdelmes 
korát éli – a Sátánnal, a világgal, 
a testiességgel való küzdelem kor-
szakát –, ebben a Szentlélek van 
segítségére. A lelki egyház az örök 
életben folytatódik. Akik már meg-
vívták életharcukat győzelemmel, 
a dicsőséges egyházban, az Úrnál 
vannak: a győzedelmes egyház 
Urával egyesül. (392 ének)

A megváltottak hálából és öröm-

mel szolgálják Urukat. „Szolgál-
jatok az Úrnak örömmel!” (Zsolt 
100:2). Ismerős-e számodra az en-
gedelmesség öröme?

Az Úrtól kapott ajándékaink kü-
lönbözőek, de mindet azért kaptuk, 
hogy szolgáljunk velük. (7) Vannak 
látványosabb (igehirdető, tanító, 
lelkigondozó) és kevésbé látványos 
szolgálatok, de Isten rendelkezett 
mindenről, ahogy akarta (11,18). 
Nem kellene tehát irigykedve nézni 
a másik testvér ajándékára, sokkal 
inkább hálát adni érte, hogy ő az-
zal dicsőíti az Urat.

(Átfutott rajtam a gondolat, mű-
ködhet-e egy család élete a feleség, 
az anya folyamatos – sok odaadást, 
erőt, időt igénylő, rendet tartó, tisz-
ta ruhát, ételt biztosító – szolgálata 
nélkül? Bizony nem. Nélkülözhe-
tetlen. Nem látványos, de azzá lesz, 
mihelyt nem végezzük el.

Erre is van útmutatás: „Ha pedig 
valaki övéiről, főként háza népéről 
nem gondoskodik, az megtagadta 
a hitet, és rosszabb a hitetlennél.” 
/1Tim 5:8/.

Ugyanilyen nélkülözhetetlen ez 
a szolgálat a látható egyházon be-
lül is. Jó néhány testvér fáradozik 
ezekben a hetekben – egyházfi hi-
ányában – templomunk, közösségi 
helyiségeink takarításában. Becsül-
jük meg őket! – Apropó! Kedves if-
jú testvéreink! Tudjátok-e, hogy az 
e szolgálatban tevékenykedők szin-
te kivétel nélkül hetven év körüliek/
felettiek?…)

Milyen megerősítő ez: „a test 
gyengébbnek látszó tagjai nagyon 
is szükségesek” (22).

Ne bántsuk, ne húzzuk le egy-
mást a szolgálatban, hiszen egy test 
vagyunk, egy az Urunk! Vajon rá-
verünk-e lábunkra, ha megbotlik? 
Nem, kiigazítjuk. Mindenkire szük-
ség van. Alázattal gondoljuk meg: 
kegyelem mindaz, amit megtehe-
tünk. Nem látványos, amolyan 

háttérszolgálat az imádság, de a 
gyülekezet „aranyfedezete”. Nem 
vagyunk-e tunyák ebben?

Még öregen, betegen, ágyhoz 
kötötten is lehet imádkozni. A 
szolgálatban néha megfáradunk, 
elfásulunk. Legyünk állhatatosak, 
hűségesek! Hosszantartó szolgálat-
ban ne bizakodjunk el!

Ismered-e ajándékaidat? Van-e, 
és mi a te szolgálatod ebben a 
Krisztus-testben?

A legkiválóbb, a legnagyobb 
szolgálati terület a SZERETET. Eb-
ben mindenki munkálkodhat.

Amikor türelmesek, jóságosak, 
figyelmesek, megértők, méltányo-
sak vagyunk egymással, a másik 
javát (is) nézzük, viselkedésünk 
nem bántó, amikor megbocsátunk: 
az SZERETET. (1Kor 13)

„Jézus, Sáron legszebb rózsája,/
Jézus, völgynek legszebb virága,/
Jézus, szívem hódoljon neked,/Te 
vagy ékes mindenek felett.”

Együttlétünk második részében 
Ludvigné Izsay Szilvia valódi női 
témájú bizonyságtételét hallhattuk 
arról, hogy segít át a hit, az Isten-
be vetett bizalom olyan helyzeten, 
amikor az örömteli várakozás hir-
telen riasztó bizonytalanságra vált. 
Soli Deo Gloria.

Éneklés, egy kis frissítő fogyasz-
tása, beszélgetés után három cso-
portban folytatódott az alkalom. Itt 
ki-ki elmondhatta azt, ami a hal-
lottakból megérintette őt. Jó volt 
átbeszélni, átgondolni szolgálata-
inkat. A visszajelzésekből kitűnt, 
hogy többen a családjukban, a 
környezetükben végzett szolgála-
tukra kaptak megerősítést. Imád-
sággal zártuk együttlétünket.

Hálásak vagyunk testvéreinkért, 
akik szolgáltak nekünk.

„Jézus, eljövendő nagy Király,/
Jézus, akit minden szentje vár,/Jé-
zus, Tiéd minden tisztelet,/Te vagy 
ékes mindenek felett.”
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Tökéletes vagy, Urunk! Te alkot-
tál tetszésed szerint. Te ismerted az 
én utamat is, mielőtt egyetlen na-
pot éltem volna (Zsolt 139:13–18), 
ehhez formáltál. Időbe telt, mire 
megértettem akaratodat. „Szolgám 
vagy! Nem vetlek meg! Ne félj, mert 
én veled vagyok!” (Ézs 41:9–10).

És változtak élethelyzetek, vál-
toztak a hosszabb, rövidebb ideig 

tartó szolgálatok. Nem volt köny-
nyű, de erőd tartott. Magasztallak, 
hogy ismerhetem az engedelmes-
ség „jóízét”, örömét is!

Kedves Testvér! Ha már részese 
lehetsz ennek a közösségnek, ne 
feledd: „éltek az Istennek a Krisz-
tus Jézusban” (Róma 6:11); „akik 
élnek, többé ne önmaguknak élje-
nek” (2Kor 5:15).

Ha még nem ismernéd ajándé-
kodat, helyedet, utadat, kérdezd 
Uradat! Sem magunk, sem mások 
nem tudhatják, hol akarja megál-
dani az életedet – mert ez az akara-
ta. Vezetni fog.

„Dicsérjétek az Urat, mert jó az 
Úr, zengjétek nevét, mert az gyö-
nyörűséges!” (Zsolt 135:3)

Benkóné Mária

Budai úti zenés est 
a Comenius Kamarakórussal

A székesfehérvári 
Budai úti református 
gyülekezetrész az ad-
vent előtti utolsó vasár-
nap délutánjára (2017. 
november 26.) a már 
hagyománnyá vált Bu-
dai úti zenés esték ke-
retében a zeneszerető 
híveket és testvéreket 
a Comenius Kamara-
kórus hangversenyé-
re invitálta, amely a 
Reformáció 500. évfordulója és a 
Kodály Emlékév tiszteletére került 
megrendezésre.

A Comenius Kamarakórus a 
Comenius Angol-Magyar Két Taní-
tási Nyelvű Iskola pedagógusaiból, 
a tanítványok szüleiből, az iskola 
támogatóiból, illetve a barátokból 
álló vegyes kar, amely az elismert, 
Artisjus-díjas Lovrek Károly kar-
nagy vezetése alatt működik. Az 
amatőr kórus 2013-ban alakult, 
2015-ben a Keszthelyi Dalünnep 
minősítő hangversenyén aranymi-
nősítést ért el dicsérettel.

A Comenius név már ismerősen 
cseng számunkra, hiszen az elmúlt 
években már többször is hallhattuk 
felcsendülni az iskola tanulóiból 
álló Tücsök Gyermekkar és a fel-
nőttekből álló kamarakórus kará-
csonyi dallamait a Budai úti refor-
mátus templomban.

A koncert napjára az időjárás 
elég hűvösre fordult. A hangver-

seny délután 5 órakor kezdődött, a 
templom ablakaiból kitekintve csak 
a sötétség nézett vissza ránk. Ennek 
ellenére a padsorok a hangverseny 
kezdetéig szépen megteltek.

A Comenius kórus megjelenése a 
templom „színpadján” a kinti zord 
idő ellenére igazán lélek- és szívde-
rítő képet nyújtott. A női kar egy-
ségesen hosszú, fekete színű nad-
rágot és hosszú ujjú, fekete színű 
blúzt viselt, öltözetüket a nyakuk-
ban egy-egy vidám, pompás színű 
sál egészítette ki. A férfikar ruha-
viseletét szintén nagyon elegánssá 
tette az azonos színű öltöny és az 
egyforma, szürke alapon fekete-fe-
hér csíkos nyakkendő. Az összkép 
a kórus igazán nagyszerű ízléséről 
árulkodott, továbbá a színességük-
kel visszacsempésztek a nyárból 
egy kis melegséget.

A kórus református énekesköny-
vünk egyik legkedvesebb darabjá-
val, a Mint a szép híves patakra 
kezdetű 42. zsoltár kórusmű-át-

dolgozásával nyitotta 
meg a hangversenyt. A 
kristálytisztán felcsendü-
lő ének szép költői ké-
pekkel kifejezi egyben a 
szomjúságot Isten után, 
amelyet mindannyian 
ismerünk, és a mulan-
dóságot, hogy egyszer 
majd mi is odaállunk az 
élő Isten elé, ahogyan 
azok, akik már eltávoz-
tak innen.

Berze János, a házigazda refor-
mátus lelkipásztor örömmel kö-
szöntötte a kórust újra a körünk-
ben és megosztotta a gyülekezettel, 
hogy énekelni jó, mert ezzel is kife-
jezzük hálánkat Istennek. Továbbá 
a reformáció öröksége kedvet ad, 
a hagyományos zenés koncert pe-
dig mindig okot ad az éneklésre.

Miután lelkész testvérünk bemu-
tatta néhány szóval a szolgáló kó-
rust a közönségnek, a Galatákhoz 
írt levél 5. részének 13–14. verse-
it alapul véve egy rövid áhítattal 
hangolódtunk rá az estére. Az ige 
így szól: „Mert ti, testvéreim, sza-
badságra vagytok elhívva; csak a 
szabadság nehogy ürügy legyen a 
testnek, hanem szeretetben szol-
gáljatok egymásnak. Mert az egész 
törvény ebben az egy igében telje-
sedik be: „Szeresd felebarátodat, 
mint magadat.”

A lelkipásztor a Szentlélek veze-
tésével a fenti Igén keresztül azt az 
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üzenetet adta át számunkra, hogy 
engedjük, hogy az Advent, a ke-
gyelmes Isten megtisztogassa és 
meglágyítsa a szívünket, mert ezt 
saját erőnkből és akaratunkból 
nem tudjuk megtenni. A karácsony 
titkát egyedül Isten szeretetén ke-
resztül tudjuk megérteni, szeret-
nünk kell egymást. A Krisztusban 
nyert szabadság nem arra hatal-
maz fel bennünket, hogy bármit 
megtehetünk, amit akarunk vagy 
amihez kedvünk van, nem is arra, 
hogy engedhetünk a test kísérté-
seinek, illetve hogy bízzunk saját 
tudásunkban és erőnkben, hanem 
a Krisztustól kapott szabadság arra 
tesz bennünket szabaddá, hogy te-
gyük a lelkiismeretünk szerinti, az 
Isten akarata szerinti jót. Legyünk 
Isten szabad gyermekei, hogy el ne 
vesszünk a világgal együtt.

A lelkész a reformáció évforduló-
ja alkalmából felfüggesztett táblára 
nézett, amelyen a következő Ige 
áll: „Jézus Krisztus tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz.”(Zsid.13:8)

Advent azt jelenti: eljövetel. Isten 
szeretett bennünket és önmagát 
adta Értünk.

Az áhítat végén közösen elmond-
tuk az Úrtól tanult imádságot, majd 
a gyülekezet a kórussal együtt újra 
elénekelte a 42. zsoltárt.

A színvonalas est házigazdasze-
repének szolgálatára az egyházi 
és kulturális körökben forgó, igen 
ismert, kiváló irodalomtörténészt, 
írót és kritikust, Bakonyi Istvánt 
kérte fel a nagytiszteletű lelkész, aki 
megemlékezésekkel, személyes tör-
ténetekkel, az előadott művekkel és 
a zeneszerzőkkel kapcsolatos infor-
mációkkal színesítette a műsort.

A kórus előadásában második 
zeneszámként Johann Sebasti-
an Bach Jesu, meine Freude 
című egyházi művét hallhattuk. 
Forkel, az első Bach-kutató és 
életrajzíró ezt írja a nagyszerű ze-
neszerzőről: „Bach olyan meny-
nyisében és olyan magas szinten 
alkotott, amire csak a legnagyobb 

zsenik képesek. A művészi tökély 
magasztos csúcsa, melyre, a leg-
bensőségesebben egyesítve dalla-
mot és harmóniát, csakis Johann 
Sebastian Bach juthatott fel, senki 
más.” A Jesu, meine Freude című 
mű egy motetta, amit Bach egy 
tehetős megrendelőnek írt teme-
tésre és gyászszertartásra. A művet 
hangszeren kísérte Endl László.

Gioachino Antonio Rossini 
olasz zeneszerző elsősorban ope-
ráiról (A sevillai borbély, Hamu-
pipőke) vált híressé, azonban a 
mintegy 40 opera mellett számos 
egyházi és kamaraművet is írt. A 
vegyeskar méltó alázatossággal 
Rossini Ave Maria című egyházi 
művét szólaltatta meg.

A műsor második részében egy 
Kodály-csokor következett. Kodály 
Zoltán zeneszerző szerzeményeit az 
idei évben a kórusok, az énekesek, 
a népdalénekesek és a zeneked-
velők egyaránt különleges szere-
tettel vették elő, tanulmányozták 
és ápolták azokat, ugyanis az idei 
évben emlékeztünk Kodály Zoltán 
135. születési, illetve 50. halálozási 
évfordulójára.

Veni, veni Emmanuel… – éne-
kelte örömmel a kórus a Messiás 
eljövetelét. Kodály Zoltán ezt 
a XVIII. századi, egy francia mi-
sekönyvben fennmaradt egyházi 
éneket is feldolgozta, amely Ad-
venti énekként szerepel a reper-
toárjában. Egy adventváró hang-
verseny elképzelhetetlen enélkül a 
Kodály vegyeskari mű nélkül, ezt 
nagyon jól tudta a Comenius kórus 
is. Szeretettel fogadtuk, hallgattuk 
a lágy dallamokat.

A Stabat Mater siralomének, 
amely Szűz Máriának a kereszt-
fa mellett átélt fájdalmáról szól, 
az egyik legismertebb középko-
ri énekek közé tartozik. Kodály 
nagyszombati gimnazista korában, 
1898-ban írta azt az a cappella fér-
fikarra készült, strófikus Stabat Ma-
tert, melyet 1962-ben átdolgozott. 
Jelen kiadás szövege pontosan kö-

veti Kodály 1962. évi lejegyzését. 
A vegyeskari változat (Sulyok Imre 
átdolgozása) ezzel azonos mene-
tű, így a kétféle letét akár együtt is 
énekelhető. A kórus nagyszerűen 
teljesítette ezt a „feladatot” is.

Sík Sándor Te Deum című ver-
sét, akárcsak Weöres Sándor Öre-
gek című költeményét is megzené-
sítette Kodály Zoltán. Az Öregek 
című verset a kórusból egy hölgy 
lélekemelően elszavalta nekünk. 
Mindkét ének esetében a szöveg 
jól érthetősége és a szép dinamika 
dicséri a kórust, dicséri a templom 
akusztikáját és nem utolsósorban 
szerzőiket is. A közönség vastaps-
sal díjazta az alkotásokat.

A kórus Kodály Zoltánról való 
megemlékezése után egy norvég 
származású mai zeneszerző és 
zongoraművész, Ola Gjeilo Ubi 
caritas című művének gregorián 
dallamával lágyította el szívünket. 
Az Ubi Caritas (magyarul: Ahol 
a szeretet…) a nyugati egyházak 
himnusza. Több zeneszerző is fel-
dolgozta a művet, legelőször Mau-
rice Durufle 1960-ban, később Ola 
Gjeilo 1999-ben, majd Paul Mealor 
2011-ben és legvégül Audry Assad 
2016-ban. Ola Gjeilo az általános 
iskola énekkarában énekelte elő-
ször a Durufle-féle kórusművet, 
amely nagyon megérintette már 
akkor és arra késztette, hogy át-
komponálja. Bár az ének nem ma-
gyar nyelvű, a kórus előadásában 
mégis magában hordozta a mon-
danivalóját a szeretetről, a békes-
ségről és az örömről. A dal közben 
megszólalt a templom harangja is.

A műsort egy megzenésített 
imádsággal folytatta a vegyeskar. 
Kocsár Miklós zeneszerzői élet-
művében kiemelkedő szerep jut a 
kórusmuzsikának. Műveit magyar 
kórusok nemcsak itthon mutatják 
be és éneklik kedvvel és szeretet-
tel, hanem határainkon túl is. Az 
1992 októberében befejezett He-
gyet hágék című vegyeskari mű 
egy Erdélyi Zsuzsanna-gyűjtésből 
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MAROSHEGYI KRÓNIKA

Maroshegyi Miklós nap. December 3-án délután 
15 órától több asztalnál várták a gyerekeket a külön-
féle adventi kézművességek és sok-sok meglepetés. 
Bővebben olvashatnak erről a testvérek külön cik-
künkben.

Jövőbeli alkalmaink:
Szenteste és gyermekkarácsony 
(a Táncsics iskola hittanosainak műsora). 
December 24-én 15 órakor.
Karácsony I. napja, úrvacsorás istentisztelet. 
December 25-én 9 órakor.

Karácsony II. napja, 
istentisztelet. 
December 26-án 9 órakor.
Óévi istentisztelet. 
December 31-én 9 órakor.
Újévi istentisztelet. Január 1-jén 9 órakor.
Nyílt előadássorozat (böjti evangélizáció). 
Február elején.

Ujvári Sándor Csaba
beosztott lelkész

származó népi imádságra íródott, 
hűen tükrözve a szöveg hangvéte-
lét és követve annak ritmikáját.

A Comenius Kamarakórus Ko-
dály Zoltán hangszerkíséretes 114. 
genfi zsoltár című művével bú-
csúzott tőlünk, Bakonyi István 
elöljáróban felolvasta részünkre a 
zsoltárt. A széles hangterjedelmű 
mű bezengte az egész templomot. 
A hangszeres kíséret szolgálatát 
Endl László végezte.

Bakonyi István műsorvezető és 
Berze János lelkész hálásan meg-

köszönték a reformációt ünneplő, 
Kodály Zoltánra emlékező, továb-
bá Adventre hangoló koncertet. 
Lovrek Károly karnagy pedig kö-
szönetet mondott a gyülekezet-
résznek kórusuk szeretetteljes fo-
gadtatásáért.

Egyben máris meghívást kaptunk 
a Comenius Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Iskola immár szo-
kássá váló karácsonyi koncertjére, 
amely 2017. december 20-án, 17 
órai kezdettel szintén a Budai úti 
református templomban lesz.

A hangverseny után egy kis aga-
pé keretében megosztottuk egy-
mással friss élményeinket, baráti 
beszélgetésekre került sor. 

A templom ajtaján kilépve már a 
kinti hideg és sötétség sem zavart 
bennünket, jókedvűen, megújult 
lélekkel tértünk otthonunkba.

Áldott Adventet!
Áldás, békesség! 
Soli Deo Gloria!

Vági Ágnes

Adventi családi délután volt a Budai úti templomban
Biztosan sokan érzik úgy, mint 

én, hogy egész évben a december 
az a hónap, ami a legbensősége-
sebb, legtöbb érzelemmel átitatott, 
és leginkább várt időszak. Nagyon 
fontos, hogy az ünnepre hangolód-
junk lélekben is, és így készüljünk 
a Jézus születésére való emléke-
zésre. Ennek a rákészülésnek egy 
állomása évről évre a Budai úton 
az Adventi családi délután és kéz-
műves készülődés. Hálatelt szívvel 
gondolunk rá, hogy több mint 170 
ember lehetett együtt Isten házá-
ban advent 1. vasárnapja előtti 
szombaton. A délután énektanu-
lással kezdődött, felelevenedtek 
az ismert karácsonyi énekek, dal-
lamok, majd egy rövid kis történet 

különleges vendégeket jelenített 
meg köztünk, akik Jézus születé-
séről tanúskodtak. Utána megkez-
dődött a kézműveskedés. Minden 

korosztály kedvére válogathatott 
a sok-sok lehetőség közül. A leg-
kisebbek karácsonyfát készítettek, 
amit fel is díszítettek. Megkóstol-
hattuk az angyalok italát és egysze-

rű, gyors és egészséges karácsonyi 
édességeket. A nagyobbak csi-
peszangyalkát készíthettek; akinek 
volt kedve, varrhatott és horgol-
hatott is. A gyülekezeti fenyőfára 
is készültek festett díszek. A fiúk 
barkácsolhattak és a férfiak fát is 
hasogathattak, de készültek festett 
ajtódíszek is, valamint a karácsony 
illatát magába záró csokrok. Köz-
ben szorgos kezek szendvicseket is 
készítettek az apróságoknak. Mind-
ezt a vállalkozó kedvű fiatalok vi-
deóra is vehették. Hálás vagyok, 
hogy én is részese lehettem ennek 
az alkalomnak. Mindenkinek kívá-
nok áldott adventi várakozást!

Langmárné Timi hitoktató
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Mikulás és apró kézművesek az imaházban!
December 3-án délután há-
romra mentünk az imaházba. 
Beléptünk és azt láttuk, hogy 
sok mindent lehet csinálni. 
Például az egyik asztalnál kis 
ajándékdobozokat lehetett 
készíteni, a másiknál mézes-
kalácsot díszíteni, a harma-
diknál angyalkát papírból 
és könyvjelzőt spatulából, a 
negyediknél pedig festeni. A 
gyerekek kézművesedtek és ját-
szottak, míg a felnőttek beszélget-
tek és édességgel kínálták az ott 
lévőket. Volt pogácsa, sült krump-
li, forró csoki, pillecukor, és még 

mi szem-szájnak ingere. Fél ötkor 
jött a tombolahúzás, amit min-
denki izgatottan várt. Nagyon jó 
nyeremények voltak: könyvek, já-
tékok, gyertya stb. Én is nyertem 

egy színes szőnyeget! A sorso-
lás után folytatódtak tovább a 
programok. Majd megérkezett 
a Mikulás. A gyerekek szépen 
sorba álltak előtte és egy kis 
játékos feladaton végigmenve 
– bele kellett nyúlni a puttony-
ba és megfogni egy tárgyat a 
benne elrejtettek közül és mi-
közben nem látod, kitalálni, 
hogy mi az – megkapták az 

ajándékcsomagjukat. Mindenki 
jól érezte magát! Nagyon jó volt a 
hangulat, igazi ünnepi!

Bacsur Panna

Szembesülés a halállal
Bizonyságtétel

Jézus mondja: „Nem mondtam-é 
néked, hogy ha hiszel, meglátod 
majd az Istennek dicsőségét?” (Já-
nos evangéliuma 11, 28.)

„Senkit sem tudok a mennybe 
kényszeríteni, vagy oda doronggal 
beverni. Ezt többször is világosan 
elmondtam.” (Részlet Luther Már-
ton legnagyobb gondolatai közül)

A magukat templomba járónak 
valló emberek közül sokan és hosz-
szasan el tudnak beszélgetni élet és 
halál dolgairól, örök életről, üdvös-
ségről és természetesen a menny-
országról. A kérdés csak az, meddig 
gondoljuk komolyan a szavainkat? 
Egyszeriben próbák sokaságát él-
hetjük át, ha hirtelenjében szerette-
ink, családtagjaink élete veszélybe 
kerül, vagy ha egyik pillanatról a 
másikra saját magunk szenvedünk 
el súlyos egészségromlást. Másként 
fogalmazva: hamar világossá válik, 
meddig tart a hitünk, amint várat-
lanul megérint a halál szele.

Bevallom, saját magam is na-
gyon sok okos gondolatot fogal-
maztam már meg az örök életről, 
üdvösségről, a test haláláról és 
feltámadásáról, a mennyország-

ról, de nem gondoltam volna arra, 
hogy szinte egyik pillanatról a má-
sikra szembesülnöm kell ezekkel a 
kérdésekkel. Magamnak is választ 
kellett adnom arra, hogy a betanult 
hitvalló szövegen túl mit jelent szá-
momra a gyakorlatban az Istenbe 
vetett bizalom és az Ő kegyelme 
akkor, amikor emberi eszközökkel 
már tehetetlenül álltam szembe 
életbe vágó kérdésekkel. Vívódá-
saim közepette Isten, miközben 
önvizsgálatra késztetett, sok min-
denre meg is tanított.

Mint minden fiúgyermek, saját 
Édesapámat mindig is erősnek, 
bátornak láttam, olyan valakinek, 
akin nem fog az idő vasfoga és 
nincs erő, amely felülkerekedhetne 
rajta – ezt az álláspontomat még 

felnőtt emberként is vallottam. És 
bizonyára emiatt is volt nehéz el-
fogadnom, hogy előbb-utóbb min-
den földi élet végére pont kerül. 
Édesapáméra is.

Augusztusban másfél hetes ki-
vizsgálás után még hazahoztuk a 
kórházból, bár az orvosok már le-
mondtak róla. Isten akkori ígérete-
iből azt érthettem meg, hogy még 
akkor, ott nem hívja haza, sőt bá-
torított, hogy meggyógyítja. Együtt 
tölthettünk – otthongondozás kere-
tében – további két teljes hónapot. 
Igaz, az egészségi állapota a ko-
rábbiakhoz képest is meggyengült, 
már nem volt képes lábra állni, de 
szellemileg, lelkileg tiszta állapot-
ban élt velünk. Akkor igyekeztem 
a szívére-lelkére beszélni, hogy le-
gyen hálás annak az Istennek, akit 
jól ismert, s aki ennyi betegségből 
és próbatételből kihozta (a hosszú 
hetekig tartó fekvő állapot és sú-
lyos lesoványodása neki is, család-
tagjainak is komoly fájdalmakat, 
erőpróbát jelentett).

Később az állapota megint rosz-
szabbodásnak indult, vele szenved-
tünk mi is. Ezekben a napokban 
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vált nagyon világossá számomra a 
korábbról már jól ismert és nagyon 
is gyakorlatias ige Jakab levelé-
ből: „Beteg-é valaki köztetek? 
Hívja magához a gyülekezet 
véneit, és imádkozzanak fe-
lette, megkenvén őt olajjal az 
Úrnak nevében. És a hitből 
való imádság megtartja a be-
teget, és az Úr felsegíti őt. És 
ha bűnt követett is el, meg-
bocsáttatik néki.” (Jakab 5, 
14-15) Az üzenet világos volt szá-
momra: vigyem Édesapám ügyét 
sürgősen imádságban a Legfőbb 
Gyógyítóhoz.

A családfőnk egyre kevesebbet 
táplálkozott, ebből következően 
pedig csak fogyott és fogyott. Vé-
gül november 7-én ismét a Szent 
György Kórházba kellett szállíta-
nunk, ahol a lelkiismeretes sürgős-
ségi főorvosnő annyit mondott, ő 
nem engedné haza a papát, ugyan-
is folyadékhiánnyal küzd a szerve-
zete. Elengedtem a fülem mellett, 
pontosabban nem akartam figye-
lembe venni azokat a szakorvosi 
véleményeket, amelyek nagyon 
is helytállóak voltak, és Isten ál-
láspontját is mutatták, és amelyek 
arról szóltak, valójában már egy 
elöregedett 95 éves szervezetről 
beszélünk, amely nem működhet 
a végtelenségig. „ A kedves Édes-
apja nagyon szép és hosszú kort 
érhetett meg. Legyen érte hálás az 
Istennek!” – fogalmazták meg. Én 
udvariasan bólintottam, legbelül 
azonban háborogtam. Miért akar-
ják az orvosok állandóan „eltemet-
ni” az Apukámat? Attól, hogy 95 
éves valaki, még nem törvénysze-
rű, hogy meghaljon. Lassanként 
meg kellett értenem, akárhogy 
is alakul, Édesapám sorsát Isten 
tartja a kezében és – éppen az au-
gusztusi példából látva – a legle-
hetetlenebb helyzetekben is segít-
heti, megáldhatja a kezelőorvosok 
munkáját. Tehát imádkoztam érte, 
hogy maga a Teremtő vigyázzon 
rá, és ha lehet, gyógyítsa fel, hogy 

újra köztünk lehessen. A következő 
napokban rendszeresen látogattuk, 
kérdezte, mikor visszük haza. Élni 
akart, szeretett élni, és én bíztam 
benne, hogy minden jóra fordul. 
Az utolsó napon sajnos már nem 
kommunikált velünk, szender-
gésszerű állapotba került – bár a 
szakemberek azt mondják, hogy 
ilyenkor is „jól” hallanak és érez-
nek a betegek. Keresztanyámmal 
zsoltárt olvastunk fel, énekeltünk 
neki, imádkoztunk vele. Egyik hit-
oktató barátom, aki kijött látogatni, 
arról beszélt, hogy Isten Igéjére, az 
igeszakaszokra Édesapám félreért-
hetetlenül, egyértelműen reagált, 
értette és befogadta őket. Aztán 
19-én, vasárnap erős szíve, amely 
95 éven át rendületlenül dobo-
gott, szépen, csendben leállt. Isten 
mondta ki, hogy pont. A földi élet 
eddig tartott. Most már magamnak 
kell tisztáznom, hogy azokat az ígé-
reteket, amelyekkel Isten bátorított, 
hogy szerettem ügyét a kezében 
tartja, sőt gondoskodik róla, elhi-
szem-e. Magamról tudom, hogy 
milyen könnyen beszélek a Feltá-
madás örömüzenetéről másoknak, 
de kérdés, vajon hiszek-e ebben 
akkor is, amikor egy családtagom 
ebben a világban már nem lehet 
velünk?

É d e s a p á m 
halála után egy 
héttel egy ked-
ves gyülekezeti 
tag hívott fel te-
lefonon és ál-
lapotom felől 
érdeklődött, sok 
mindenben bá-
torított. Elmond-
tam neki, hogy 
19-e előtt, ami-
kor Édesapám 
még közöttünk 
volt, Isten milyen 
két ígérettel „lá-
togatott meg”. 
Elsőként Ézsaiás 
próféta könyve 

26. fejezetének 19 versével: „De 
a te halottaid életre kelnek”, és a 
Jelenések könyve 14. fejezetének 
13. versével: „Boldogok a halottak, 
akik az Úrban halnak meg, mos-
tantól fogva. ...”

A kérdés most már csak az, va-
gyok, vagyunk-e olyan bátrak, 
hogy a szeretteinkről szóló ígére-
teknek, amelyeket Istentől megka-
punk, készek vagyunk-e engedni. 
Elfogadjuk-e, hogy ami jót Isten el-
rendelt felőlük, azt Ő végre is fogja 
hajtani?

Saját tapasztalatból csak any-
nyit tudok mindannyiunk figyel-
mébe ajánlani, hogy fordítsunk 
annyi időt, figyelmet és szeretetet 
a velünk élő idősebbek számára, 
amennyit csak tudunk és erőnkből 
telik rá. Mert az ő életük végére is 
pont kerül egyszer. És lesz, amit 
már nem tudunk sem pótolni, sem 
folytatni az életükben. Ebben a vi-
lágban legalábbis már nem.

Szeretettel és áldáskívánással a 
kedves Olvasónak!

(A fotón az írás szerzője látható 
Édesapjával 2017 nyarán, Székes-
fehérváron, a Csónakázó-tónál.)

Szűcs Gábor

Drága gyermek

Nem kell pompa, csillogó fény,
Ő az egyszerű lakba is betér.
Ha nyitott a szív, alázatosan kér,
Nem kell a szó, elég az összekulcsolt kéz.

Drága gyermek, érettünk megszületett.
Bűneink megváltója lett.
Magára vette minden vétkünket,
Hogy tiszta lappal folytathassuk földi életünket.

Ez ünnep, szenteste, a születése napja,
A mindenekfölötti szeretet legcsodásabb ajándéka.
Legyen meghitt, szépségburok, reménység.
Mely, ha átmelegít, a borús napokra is jut szépség!

Szabóné Takács Éva
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Reformáció 500 emlékév
(értékelés)

2017-ben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata erkölcsi és anyagi támogatást nyújtott 
a protestáns gyülekezeteknek, akik közösen munka-
csoportot hoztak létre.
A munkacsoport a 2016. év végén megfogalmazta 
elképzeléseit:
A, Megköszönve az Önkormányzat támogatását vá-
rosi szintű rendezvényeket készített elő
B, A protestáns egyházközségek gyülekezetenként is 
terveztek rendezvényeket
A, Városi szintű rendezvények
 A1, 2017. január 28, szombat: Megnyitó 
a városházán – A nagyon alapos előkészítésnek 
megfelelően neves egyházi személyek (püspökök, 
egyházelnökök, képviselők, polgármester) jelenlété-
ben a polgármesteri hivatal dísztermében, telt ház-
zal (mintegy 150 fő) került megrendezésre a prog-
ram. Az egyházi vezetők köszöntése, buzdítása után 
Szfvár MJV polgármestere üdvözölte a lehetőséget. 
A nívós kulturális programban előadás hangzott el 
arról, hogy hogyan indult Székesfehérváron a refor-
máció (Kovács Eleonóra levéltáros magas szintű elő-
adásában).
 A2, 2017. február 20, hétfő: Irodalmi est a 
Királykút Emlékházban – Bakonyi István beszél-
getett Buda István Kossuth-díjas költővel, akinek fia 
gitárkísérettel színesítette a zsúfolt ház (mintegy 80 
fő) előtti programot.
 A3, 2017. március 20, hétfő: Irodalmi est a 
Királykút Emlékházban – Bakonyi István szerve-
zésében zsúfolt terem fogadta Dinnyés József ének-
szerzőt, aki zenészek segítségével ismertette a refor-
máció zenéjét.
 A4, 2017. április 7, péntek: „Tiszta forrás” 
kiállítás a Szent Korona Galériában – Szekeres 
Erzsébet textilművész kiállítása nyílt meg népes kö-
zönség részvételével. A 3 hétig nyitva tartó kiállítás 
számos látogatót vonzott.
 A5, 2017. április 9, vasárnap: A Fehérvá-
ri Fúvószenekar koncertje a Budai úti refor-
mátus templomban – A hagyományos koncerten 
egyházzenei művek hangzottak el.
 A6, 2017. június 10, szombat: Fáklyás fel-
vonulás a Fő utcán – Az evangélikus templom-
tól indult a fáklyás felvonulás a Fő utcán keresztül 
a Széchenyi utcai református templomig. Mindkét 
templomnál egyházi fúvószenekarok szolgáltak. A 
felvonulásban mintegy 300 fő vett részt, de nagyon 

sokan szereztek róla tudomást a város lakói közül.
 A7, 2017. július 1, szombat: Népművészeti 
kiállítás a református gyülekezeti központ-
ban – A Fehérvári Kézművesek Egyesülete rende-
zésében csodálatos népművészeti tárgyak kerültek 
kiállításra. A megnyitón az Ars Musica Vegyeskar és 
a Hungarikum együttes szerepelt.
 A8, 2017. augusztus 14, hétfő: A „Nyitott 
könyv” felállítása az evangélikus templomnál 
– Az 1 hónapig felállított „könyv” összefoglalta a re-
formáció történetét. Nagyon sokan tekintették meg 
az alkotást.
 A9, 2017. október 9, hétfő: Reformáció em-
lékkoncert a Vörösmarty Színházban – Az Al-
ba Regia Szimfonikus Zenekar – Medveczky Ádám 
Kossuth-díjas karmester vezetésével –, a várpalotai 
Bányász Kórus, a fehérvári Ökumenikus Kórus és 
az Ars Musica Vegyeskar tagjai, szólisták Gárdonyi, 
Bach és Mendelssohn műveit adtak elő a zsúfolásig 
megtelt színházban.
 A10, 2017. november 18, szombat: Záró 
alkalom az Alba Regia Sportcsarnokban – A 
protestáns gyülekezetek lelkészei számoltak be arról, 
hogy mit is jelentett az emlékév megrendezése. A 
programok – ahogy ezt a másnapi sajtó is megerősí-
tette – „igazi egységet teremtettek”. A gondos szer-
vezés és tájékoztatás eredményeként mintegy 450 fő 
vett részt az ünnepi rendezvényen.

B. Protestáns egyházközségek rendezvényei
 B1, 2017. április 29, szombat: A hallei pi-
etizmus Németországban kiállítás – A rendez-
vény a református gyülekezeti központban került 
megrendezésre tablós kialakításban.
 B2, 2017. május 11, csütörtök: A Cornerstone 
amerikai kórus a Budai úton – A Budai úti re-
formátus templomban adott nagysikerű koncertet az 
amerikai egyetemi kórus.
 B3, 2017. május 22, hétfő: Irodalmi est a 
Királykút Emlékházban – A közelmúltban meg-
jelent „Protestáns hősök” c. kötet szerkesztőjével, 
Faggyas Sándorral beszélgetett Bakonyi István. A 
szépszámú közönség érdeklődve hallgatta a szerzőt.
 B4, 2017. június 1, csütörtök: Teológiai 
disputa a Vörösmarty Színház társalgójában 
– Egy-egy református, evangélikus és baptista teo-
lógiát végzett fejtette ki álláspontját a reformációval 
kapcsolatosan.
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 B5, 2017. szeptember 25, hétfő: Irodalmi 
est a Királykút Emlékházban – Arany János Tol-
di estéje c. művének feldolgozott változatát adta elő 
egy zenész-színész művész pár. Nagy sikerű előadás 
volt.
 B6, 2017. szeptember 29, péntek: Népmű-
vészeti kiállítás az evangélikus gyülekezeti 
teremben – A magyar népművészet kincseiből ké-
szített kiállítás nagy sikert aratott a kiállítás ideje (3 
hét) alatt.
 B7, 2017. október 18, szerda: KULTÚRSZALON 
rendezvény a Szt. István Művelődési Házban 
– Az Ars Musica Zenebarátok Egyesülete szervezé-
sében Dr. Szabó Balázs zenetörténész tartott magas 
szintű előadást „Kodály és a protestáns egyházzene” 
címmel.
 B8, 2017. október 28–30: Életvezetési kér-
dések – előadássorozat – 3 protestáns szakember 
tartott előadássorozatot a Civil Központban.
 B9, 2017. november 9, csütörtök: Irodal-
mi est az evangélikus gyülekezeti teremben 
– Megjelent a „Protestáns hősök” c. könyv második 
kötete. Erről beszélgetett Bakonyi István a szerzővel, 

Faggyas Sándorral.
 B10, 2017. november 26, vasárnap: Koncert 
a Budai úti református templomban – „Kodály 
és a reformáció” címmel komolyzenei kóruskoncert-
re került sor, ahol a COMENIUS Kamarakórus adott 
koncertet mintegy 150 résztvevő előtt.
 B11, 2017. december 3, vasárnap: Az Öku-
menikus kórus lemezbemutatója – A Széche-
nyi utcai református templomban tartott koncerten a 
nyár során elkészített CD ismertetésére került sor.

Összegzés
A Reformáció 500 emlékév fenti rendezvényei 
nemcsak a protestáns egyházak tagjait érték 
el, de örömhírt sugároztak a város lakosai fe-
lé is. Nagyon találóak a Záróünnepségen el-
hangzott polgármesteri szavak: „Ez a vallási 
közösség a város egyik lényeges alkotóeleme. 
A sok fontos üzenet mellett az egyik legfon-
tosabb az volt, hogy közösen ünnepeljünk, a 
szépre emlékezve mosolyogjunk, örüljünk és 
a jövőnek szép értékeket adjunk.”

Szabó Balázs

Valóban „Frissítő forrásra” leltem
A reformáció ünnepét megelőző 

napokon a Civil Központban gyűl-
tünk össze esténként. Nagyszerű 
előadók tolmácsolták az evangé-
liumot életvezetési kérdésekben. 
Íme, egy rövid jegyzet az elhang-
zottakról:

Varga György baptista lelkész 
„Mindenki a fedélzetre!” címmel 
tartott előadást a család bibliai sze-
repéről. A család egy olyan házhoz 
hasonlít, mondta, aminek tetőzetét 
a férj és feleség együttműködő sze-
retete, valamint Isten pótolhatatlan 
áldása tartja egyben. Mind a férj, 
mind a feleség akkor tud védelmet 
nyújtani, ha betölti küldetését, ti. 
a férj felelősséget vállal szerettei-
ért, míg a feleség segítőtársként áll 
ura mellett. Így a falakon belül biz-
tonságban lehetnek a gyermekek, 
akiket személyre szóló ajándékként 
fogadhatnak. A gyermek ugyanis 
Isten személyes üzenetét adja át 
nekik. A gyermek nem a szülők 
tulajdona, hanem a ház ideiglenes 

lakója, akire nagyon kell vigyázni. 
Ennek érdekében az apa elnapol-
hatatlan feladata az intés és a buz-
dítás, azaz a lelki vezetés, az anyáé 
pedig a dajkálás, a szeretet meg-
tapasztaltatása. A szülők szűrik és 
generálják, azaz ellenőrzik és elő-
idézik a gyermeket ért hatásokat, 
így segítve jellemfejlődését. A szü-
lők a keresztyén értékekre alapoz-
va mutatnak példát és vezetik be 
a gyermeket abba a közösségbe, 
ahol támaszt és tanítást kaphatnak 
az életük minden idejében.

Szabó György és Bea evangéli-
kus házassági tanácsadók „Negy-
ven év eltelik vagy megtelik?” cím-
mel tartottak meditatív előadást a 
házasság nehézségeiről és áldá-
sairól. Vallomásaik komoly élet-
tapasztalatról árulkodtak. Beszá-
moltak arról, hogyan tanulták meg 
rábízni magukat Isten kegyelmére, 
és azt követően hogyan változott 
meg nézőpontjuk egymásról, kap-
csolatukról. Vallomást tettek arról 

is, milyen nagy szerepe van a há-
zasságban a türelemnek, a szelíd-
ségnek.

Somody Imre református vállal-
kozó „A sáfárság öröme a család-
ban” címmel tett őszinte és hiteles 
tanúságot arról, hogy az élet célja 
nem a siker és a gazdagság, hanem 
az, hogy az ember Isten jó sáfárává 
váljon. A sikeres üzletember életé-
nek három szakaszát különböztette 
meg: előbb hitetlen milliárdosként, 
később vallásos keresőként élte az 
életét, jelenleg megtért szívvel szol-
gál, mert meggyőződése, hogy ta-
pasztalatait és felismeréseit végre Is-
ten dicsőségére tudja hasznosítani. 
Hitetlenként megélte, hogy a siker 
mögött ott a sok kudarc, a dráma 
és a sok stressz, mert a bálványok 
soha nem elégíthetik meg a lelket. 
Később fordulat állt be az életé-
ben, de vallásossága ugyanolyan 
önelégültté tette, saját elmondása 
szerint, mint az előzőekben. Hiába 
a sok szép és nemes cselekedet, 
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az óember maradt az úr a házban 
továbbra is, nem ismerte fel még 
Istenre utaltságát. 2014-ben azon-
ban átadta élete irányítását Jézus 
Krisztusnak, és azóta nem önmagát 
akarja megcsinálni, megvalósítani, 
hanem azt az isteni tervet, amit az 

Úristen őrá nézve elgondolt. Újra-
gondolva élete hangsúlyait, azóta 
gondos sáfárként igyekszik élni 
önmaga, családja, közössége, hi-
vatása és nemzete felé. A Centrál 
Kávéház Imareggelijeit ő szervezi, 
a Fiúság Akadémián előadásokat 

tart, keresőknek online kurzust in-
dít (istenésén.hu). További projekt-
jei közé tartozik a keresztyén média 
kiszélesítése.

Szabó Gergelyné 
hitoktató-beosztott lelkész

A sáfárság öröme a családban
Somody Imre előadása, az „Életvezetési kérdések” előadássorozat 3. része

Október 30-án került sor az élet-
vezetési sorozat harmadik estjére, 
melyen Somody Imre előadását 
hallgathattuk meg. Néhány évvel 
ezelőtt már hallottam testvérünk 
bizonyságtételét arról, hogy ho-
gyan találta meg Jézus Krisztus-
ban az élő hitét, most pedig nagy 
élmény volt még mélyebben bele-
pillantani abba a csodálatos mun-
kába, amelyet Isten végzett és vé-
gez ma is az életében.

Újra és újra a hála érzése volt 
bennem Urunk iránt, amíg hall-
gattam Somody Imre beszámoló-
ját: milyen fantasztikus terve volt 
és van Istennek az életében!

Somody Imre neve talán első-
re nem hangzik sokunknak is-
merősen, de ha azt halljuk, hogy 
„Plusssz” pezsgőtabletta, bizonyá-
ra az már ismerősebben cseng. 
Előadónk ugyanis a Pharmavit 
Rt. alapítója, az említett vitamin-
készítmény-család kifejlesztője.

Ez az este is a Civil Központ elő-
adótermében került megrendezés-
re, a színpadon bal oldalt egy kis 
dolgozóasztal szolgált találó dísz-
letként a gazdasági témához. Ze-
nei kísérettel Dóczi István szolgált, 
s bevezető énekként az „Ó, boldog 
ház, hol befogadnak téged, Úr Jé-
zus Krisztus, igazi barát!” kezdetű 
énekkel hangolódtunk rá arra a 
gondolatra, hogy csak Jézus Krisz-
tus uralma alatt tudjuk az anya-
gi ügyeinket is megfelelően, és a 
címben említett módon, vagyis 
örömmel kezelni. Ott, ahol a fel-
nőttek és gyerekek együtt örülnek 

az Úr Jézusnak, és „megtanulják 
neve dallamát”.

Berze János lelkipásztor testvér 
köszöntött minket, majd a Timó-
teushoz írt 1. levél 5. része alapján 
beszélt arról, hogy a kicsapongó 
ember egyrész rombolja a testét, 
másrészt elherdálja vagyonát. És 
ez igaz hívőre és hitetlenre egy-
aránt. Fontos üzenet mindnyá-
junknak, hogy Istennél van elég 
az anyagi gyümölcsökből is, meg 
tudjuk osztani a nagy családdal, a 
gyülekezettel is javainkat.

Berze János szívünkre helyezte 
a következő igét: „Ha pedig vala-
ki övéiről és főként háza népéről 
nem gondoskodik, az megtagadja 
a hitet, és rosszabb a hitetlennél.” 
(1Tim 5,8)

Ezután meghívott előadónk fel-
tette a kérdést: vajon miért is lett 
fontos számára a sáfárság kérdé-
se? A választ Lukács evangéliu-
mában találta meg, a 12. részben. 
A következő versek szolgáljanak 
nekünk is útmutatóul ebben a té-
mában: „Az a szolga, aki ismerte 
ura akaratát, és nem fogott hozzá 
teljesítéséhez, vagy nem csele-
kedett akarata szerint, sok verést 
kap; aki viszont nem ismerte ura 

akaratát, és úgy cselekedett verést 
érdemlő dolgokat, az kevés verést 
kap. Akinek sokat adtak, attól so-
kat kívánnak, és akire sokat bíz-
tak, attól többet kérnek számon.” 
(Lk 12,47–48)

Felelősek vagyunk, és számon 
kérik rajtunk a kapott javakat! S ez 
igaz Isten minden ajándékára, le-
gyen az anyagi természetű, vagy a 
gyermekek, vagy akár valamilyen 
tehetség. Kihangsúlyozta, hogy ezt 
nem félelemből tesszük! Hiszen mi 
az Atya szeretetéből élünk, s arra 
vágyunk, hogy ezt viszonozzuk. 
Az alap a szeretet és öröm Krisz-
tusban.

Ezután megismerhettük Somody 
testvér fordulatokkal teli életútját, 
úgy mondta, hogy az előadás té-
májában tesz egy kis kitérőt. Ez 
a „kitérőnek” mondott történet 
azonban világossá tette, hogy Is-
tennek csodálatos terve volt elő-
adónk életében már akkor is, ami-
kor még nem az Úr Jézus útján járt. 
Milyen jó, hogy az ismert énekben 
szereplő „érthetetlen kegyelem” – 
amellyel Isten van irántunk – őt is, 
és minket is elkísért, amikor még 
„tévelygőn, vakon bolyongtunk”! 
Jó és hatalmas a mi Istenünk!

Hallhattuk, hogy testvérünk éle-
tét 3 fő részre osztja: hitetlen, vallá-
sos és a hit útján járó szakaszokra.

Az első, ateista korszakában igen 
sikeres volt az önmegvalósításban, 
sok reménnyel tekintett előre, a 
küzdeni akarás jellemezte. Célja 
is hármas volt: anyagi biztonság, 
család, karrier. Szeretett volna jót 
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tenni és jól! A sikert meg akarta 
osztani másokkal, jó ember akart 
lenni. Ez így zajlott a 80-as évek 
végétől a 2000-es évek elejéig. 
Komoly vagyonra és befolyásra 
tett szert, de egyúttal felelősséget 
érzett a társadalom iránt is, saját 
pénzből finanszírozott egészség-
ügyi ellátásokat, megalapította a 
Bólyai János Alkotói Díjat, Orbán 
Viktor miniszterelnök úr tanács-
adója volt. A kudarcait azonban, 
amelyek sokszor a sikerek mögött 
rejtőztek, nem osztotta meg senki-
vel. Sok mindennel foglalkozott, ez 
óhatatlanul azt is jelentette, hogy 
számtalan bukás is kísérte tevé-
kenységeit. Döntések sorát kellett 
hoznia, konfliktusokat kellett ke-
zelnie. Ezen felül 20 évig nehezí-
tette életét egy krónikus betegség 
is, és családjában is feszültségek 
jelentkeztek. Most már látja, hogy 
ha Istent nem ismerjük, sikereinket 
az önmegvalósító énünknek tulaj-
donítjuk, akkor soha nem leszünk 
megelégedettek, csak kergetjük 
a bálványainkat, és óhatatlanul 
veszteségeket fogunk elszenvedni. 
Rá kellett jönnie, hogy az anyagi 
biztonság nem azonos a jó sáfár-
sággal! A többet szerzés kényszere 
állandó hiányérzethez vezet, egy 
furcsa helyzet alakul ki. Ahogy 
nőtt családjában a feszültség, az 
érdektelenség, egyre jobban azt 
érezte, hogy az áldozatot ő hozza, 
a többiek nem tudnak segíteni, fo-
lyamatos stresszhelyzet állt elő. Ezt 
a folyamatot úgy jellemezte, hogy 
ez a „gondatlan gazdákká” válás 
útja: „Mert mit használ az ember-
nek, ha az egész világot megnyeri, 
önmagát pedig elveszti vagy rom-
lásba viszi?” (Lk 9,25)

A 2000-es évek elején otthagyta 
a gyógyszeripart. Istent hívta se-
gítségül. 2007-ben új családjában 
kapott egy fiút, akit református 
iskolába írattak be. „Hitetlenek 
vagyunk, de ahogy a gyerek ha-
lad, úgy megyünk vele” – ígérték 
a lelkésznek. Elindultak egy úton, 

megfogadták, hogy keresik Istent. 
Ez 7 évig tartott. Azt hitte, a he-
lyén van, megfelel Isten elvárá-
sainak. Mindeközben betegsége 
súlyosbodott, házassági problé-
mái jelentkeztek az új családjában 
is, vállalkozásaiban is kudarcokat 
élt át. „Hol van Isten?!” – tette fel 
a kérdést. Ma már világosan lát-
ja, hogy mi is volt a probléma: 
végig önmaga volt önmaga ura! 
Istent csak „használni” akarta. 
Isten hozzáállását sem jól látta 
még ekkor. Hiszen Isten nem a 
teljesítményünket várja – ahogy 
előadónk fogalmazott: „Somody 
Imrét szereti az Isten, nem a tel-
jesítményét.” Ha nem eszerint 
gondolkodunk, akkor könnyen 
úgy alakíthatjuk hitbeli hozzáál-
lásunkat, hogy amit nem tudunk 
saját magunk megtenni, azt már 
áttestáljuk Istenre. Ez előbb-utóbb 
törvényeskedéshez, sőt félelmek-
kel teli élethez vezet, hiszen folya-
matosan jól akarunk teljesíteni, 
miközben Istentől elvárjuk, hogy 
Ő meg tegye meg a maga részét! 
Így életének ez a második szaka-
sza oda vezetett, hogy miközben 
tisztelték a gyülekezetben, drámai 
helyzet alakult ki: Istennel nem 
volt élő kapcsolata. Ez pedig kép-
mutatás.

Így köszöntött be 2014. Ekkor 
részt vett a Magyar Belmisszió 
biatorbágyi csendes hetén, s már 
a bemutatkozásnál élesen beleha-
sított egy kérdés, mialatt mások 
életének sok nehézségét hallgatta: 
„Mi van, ha az én életem is a töb-
biekéhez hasonlóan drámai, csak 
még nem ismertem fel?!” Úgy 
döntött, leveszi álarcait. S ahogy 
azok leperegtek, szembesülnie 
kellett a savanyú valósággal, saját 
elesettségével, és kérnie kellett Is-
tent, hogy Ő irányítsa ezentúl az 
életét. Ez már egy új együttműkö-
dés lett Istennel! Megadta magát: 
legyen Úr az Isten az életében!

Hatalmas lépés volt ez annak 
érdekében, hogy a dolgok helyes 

mederbe terelődjenek, hiszen va-
lóban a Teremtő Istennek kell ural-
kodnia fölöttünk, mi pedig szolgák 
vagyunk, Ő irányít.

2015 márciusában újabb sar-
kalatos pontban vezette Isten az 
igazság megismerésében: helyes 
az Úr–szolga viszony, de ez nem 
elég. Szeretetkapcsolat kell Isten 
és miközöttünk! Ezt egy ún. „Fi-
úság Konferencián” értette meg, 
amely a Fiúság Akadémia egyik 
rendezvénye. (A Fiúság Akadémia 
küldetése, hogy a keresztyéneket 
segítsék abban, hogy felkészülten 
és éretten tudják megélni és kép-
viselni keresztyén hitüket a min-
dennapi életük különböző terüle-
tein: családjukban, hivatásukban, 
gyülekezetükben, társadalmunk-
ban, és így elérjük generáción-
kat az evangéliummal. Érdemes 
honlapjukra ellátogatni: http://
fiusagakademia.hu/)

A Szentháromság személyei köz-
ti szeretet kiárad, a megszentelő-
dés nehéz, de jó folyamatában 
mi is telítődhetünk ezzel a szere-
tettel, és tudunk belőle mindig 
másoknak is adni. Isten az egész 
életünket akarja, Ő Úr, de egyúttal 
szerető Atyánk is! Ez a felismerés 
vezette el Somody Imrét is oda, 
hogy ma már hittel vallja, hogy jó 
és biztonságos kéz az Úr keze min-
dig; rendet, szeretetet hoz a saját 
és felesége életébe is. „Fiúvá vál-
tam, megtaláltam a valódi identi-
tásomat Krisztusban” – hangzott 
el ennek a résznek a zárásaként.

Ezután beszélt arról, hogy a sá-
fárságnak több dimenziója van. 
Meg kell találnunk az elhívásun-
kat. Neki saját magának is újra 
kellett gondolnia az életét Isten 
értékrendje szerint. A családban, 
a munkában is gondos gazdáknak 
kell lennünk. Úgy látja, nem vélet-
len, hogy Isten még hitetlenként 
annyi tapasztalatot megengedett 
neki. Nem hívőként is leginkább 
a komplex rendszerek működte-
tése érdekelte, ilyeneket hozott 
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létre, és hívőként is ez a terület 
foglalkoztatja, csak most már a 
keresztyénségen belüli rendszerek 
vonatkozásában. Felfedezte azt, 
hogy előző életében is a jövő fog-
lalkoztatta leginkább, és most is, 
de már az a jövő, amely a Szent-
írásban gyökerezik.

Mivel 3 tinédzser gyereket nevel, 
hittel vallja, hogy ez is sáfárság, és 
másodlagos tényező ebben, hogy 
mennyi pénzünk van.

Az előadási rész zárszavaként 
még néhány fontos gondolatát, fel-
ismerését osztotta meg velünk test-
vérünk. Úgy jellemezte az Atyával 
való kapcsolatát, hogy az időnként 
hullámzó. Ugyanakkor nagyon 
fontos, hogy világosan lássuk: lé-
tezik egy világi szempontrendszer, 
valamint egy bibliai szempontrend-
szer, de harmadik út nincs! Ezt újra 
és újra gondoljuk át a különböző 
élethelyzeteinkben! Gyökerezzünk 
meg abban az igazságban, hogy 
Isten terve fontosabb mindennél, 
és ne higgyük el a mai atomizált 
társadalomnak azt a vélekedését, 
hogy minden egyénnek saját igaz-
sága lehet! Képesek vagyunk-e 
Isten útján előre menni? A Róma 
12,2-t helyezte a szívünkre: „és ne 
igazodjatok e világhoz, hanem vál-
tozzatok meg értelmetek megúju-
lásával, hogy megítélhessétek: mi 
az Isten akarata, mi az, ami jó, ami 
neki tetsző és tökéletes.” Azzal buz-
dított minket, hogy találjuk meg a 
sáfárságot.

Ezután néhány kérdés feltevésé-
re is volt lehetőség, és a válaszok 
során kicsit bepillanthattunk ven-
dégünk mai életébe is. Missziót 
végez, „keresztyén projekteket” 
valósít meg. Még 1999-ben alapí-
totta meg a Centrál Kávéház Kft-t, 
és mára rájött, hogy Isten azt akar-

ja, hogy a kávéházat saját maga 
vezesse. A kávéházban rendszere-
sen szerveznek ún. imareggeliket, 
ahol különböző témákban hall-
gatnak meg előadókat, és együtt 
imádkoznak, hogy nemzetünket 
felelős őrállóként az Úr elé vi-
gyék. (http://www.centralkavehaz.
hu/imareggeli). A 2. projekt az 
említett Fiúság Akadémia 3 éves 
bibliaiskolája, a 3. munkaterülete 
pedig egy igen izgalmas kezdemé-
nyezés. Egy honlapot készítettek, 
ahol segítenek az érdeklődőknek 
felvenni a kapcsolatot Istennel. 
Személyes párbeszédre is van le-
hetőség a felületen keresztül, ahol 
a Timóteus Társaság és a Fiúság 
Akadémia munkatársai segítenek 
a keresők kérdéseinek megvála-
szolásában. A lap neve IstenÉsÉn.
hu, nagyon izgalmas, érdemes 
megnézni! (https://istenesen.hu/). 
Előadónk és munkatársai tervei 
közt szerepel még valamilyen ke-
resztyén média létrehozása is.

Az egész alkalom alatt egyre 
inkább megerősödött bennem, 
hogy Somody Imre életútját nem 
a vak véletlen, hanem Isten terv-
szerű elhatározása irányította már 
akkor is, amikor még hitetlen volt 
– mostani feladataira, szolgálata-
ira készítette fel őt Urunk. Adott-
ságokkal, tálentumokkal látta el, 
ezekkel sáfárkodnia kellett az üz-
leti világban is, és Isten valami ha-
sonlót bízott rá megtérése után is!

Isten kirajzolódó terve fantaszti-
kus, hatalmas és jó az Úr! Az elő-
adás során végig érezhető volt, 
hogy előadónk következetesen, 
céltudatosan és strukturáltan tud 
gondolkodni, és mostani misszi-
óit is ez járja át, miközben terveit 
hozzá igazítja Isten nagyszerű ter-
veihez. Ebből hitet és erőt merít-

hetünk, hogy minket is így készít, 
készített fel Atyánk arra, amire el-
hívott.

Hihetjük azt is, hogy azt a sok 
igen jó erényt, tulajdonságot – 
szorgalom, kitartás, céltudatos-
ság, erőteljesség stb. –, amelyeket 
Somody Imre tudott kamatoztatni 
még hitetlenként is, Isten kiteljesíti 
immár a hívő életében, és sokak 
nemcsak fizikai, hanem lelki-szel-
lemi növekedésére is felhasználja.

Somody Imre és Isten Igéje is bi-
zonyságot tesz arról, hogy életün-
ket Isten terve fogja össze, elhívott 
minket kezdettől fogva, kiválasz-
tott, hogy gyümölcsöt teremjünk. 
Meghívott minket az Ő munkájá-
ba, és erre készít fel: minden a ja-
vunkra van, ha Őt szeretjük. Sem-
mi sem véletlen. A megtéréskor 
a szálak összerendeződnek, Isten 
összefésüli őket. Krisztus Testében, 
az Egyházban, összhangban együtt 
tudunk működni, mindenki az el-
hívása szerint dolgozhat, nem kell 
versenyeznünk, mint a világban. 
Isten jó mederbe tereli, összeszövi 
a feladatainkat, hogy az egy test-
ben élhessük meg azokat. Sokfélék 
vagyunk mint tagok, de a Test egy.

„Azt pedig tudjuk, hogy akik 
Istent szeretik, azoknak minden 
javukra szolgál, azoknak, akiket 
elhatározása szerint elhívott. Mert 
akiket eleve kiválasztott, azokról 
eleve el is rendelte, hogy hason-
lókká legyenek Fia képéhez, hogy 
ő legyen az elsőszülött sok testvér 
között. Akikről pedig ezt eleve 
elrendelte, azokat el is hívta, és 
akiket elhívott, azokat meg is iga-
zította, akiket pedig megigazított, 
azokat meg is dicsőítette.” (Róm 
8,28–30)

Vizy Antalné 
dr. Rumann Hildegard

„Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy meg-
tagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világ-
ban...” (Tit 2:11-12)
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„Krisztus a mi jövőnk!” 
A Reformáció 500 emlékév záró gálaműsora

Szinte még elevenen 
él bennünk az az érzés, 
amikor év elején nagy 
izgalommal vártuk a Re-
formáció 500 emlékév 
nyitóünnepségét, továbbá 
azokat az istentisztelete-
ket, előadássorozatokat, 
kulturális programokat, 
zenés és irodalmi esteket, 
teológiai párbeszédeket, 
kiállításokat, a fáklyás fel-
vonulást, amelyek a Reformá-
ció 500. évfordulójának tiszte-
letére kerültek megrendezésre, és 
nem utolsósorban lelkesen vártuk 
mindazokat a feladatokat és szol-
gálatokat, amelyek a felsorolt ese-
ményekkel kapcsolatosan felme-
rültek.

A Reformáció 500 emlékév zá-
róünnepségén az elmúlt 11 hó-
nap számtalan élményeivel, em-
lékeivel meggazdagodva álltunk 
2017. november 18-án, szom-
baton az Alba Regia Sportcsar-
nok színpadán a Székesfehér-
vári Ökumenikus Kórussal 
és zengtük Szenczi Molnár Albert 
(1574–1633) 90. genfi zsoltárát, 
a „Tebenned bíztunk eleitől fog-
va” kezdetű egyházi ének átdol-
gozott kórusművét. Ezt a zsoltárt 
a reformáció korától kezdődően a 
református magyarság néphimnu-
szának tekintjük. Ezzel az énekkel 
nyitottuk meg a gálaműsort.

Az est házigazdaszerepét Bako-
nyi István testvérünk, a székes-
fehérvári születésű irodalomtör-
ténész, író, kritikus töltötte be. A 
házigazda hazánk, Székesfehérvár 
városunk és az egyházak elöljá-
róit, illetve képviselőit, továbbá a 
közönséget és a résztvevőket Bu-
da Ferenc Isten szalmaszálán című 
versével köszöntötte.

Ezt követően egy kisfilmet láthat-

tunk Igari Balázs fotográfus ösz-
szeállításában. A kisfilm pillanat-
képeket villantott fel az emlékév 
jegyében lezajlott székesfehérvári 
események gazdag repertoárjá-
ból.

„Isten ezt a napot azért adta ne-
künk, hogy szeressük mi egymást” 
– az Olajfa Református Óvo-
da csemetéi ezt a szeretetüzenetet 
hozták magukkal és adták tovább 
nekünk egyik vidám énekükben. 
Zenés, kedves műsoruk megme-
lengette a szíveket.

Bencze András evangélikus 
lelkipásztor, dunántúli evangéli-
kus püspökhelyettes a januári nyi-
tóünnepségen elhangzott, Ittzés 
János nyugalmazott evangélikus 
püspök köszöntését idézte, misze-
rint a reformáció Isten ügye. Mi 
annak eszközei és éltetői vagyunk. 
A lelkész háláját fejezte ki a gazdag 
ünnepi évért, amelynek mindany-
nyian élvezői lehettünk. A dús 
reformációs alkalmak között min-
denki találhatott olyan programot, 
amely a saját korcsoportjának és 
ízlésének megfelelt. Az evangéli-
um Frissítő Forrás, azért kapta 
az idei év ezt a címet. Tiszta evan-
gélium nélkül nincs üdvösség. Jé-
zus Krisztus teremti meg a család 
és az egyházak egységét az öröm-
hír fényében. Mindannyian szom-
jazunk a friss, tiszta forrásvízre, 
Isten igéjére, hogy összegyűjtsön, 

megerősítsen és megtart-
son bennünket. Bűnbá-
nattal fordulunk Istenhez, 
mert Isten helyett sokszor 
másban próbálunk meg 
egységet találni, a kapott 
egységet pedig sokszor 
semmibe vesszük a gyü-
lekezetekben és a csalá-
dokban egyaránt. Fontos, 
hogy minden emberhez 
eljusson az evangélium. 

Mindennapi cselekedeteinkben 
kevés a saját emberi erőnk, napi 
küzdelmeinkben, mélységeinkben 
fontos, hogy magunk mellett tud-
juk az irgalmas Istent mint erős vá-
rat. Meg kell ismernünk Azt, Aki-
től ránk áldás és békesség árad. 
A Szentlélek munkálkodik, ott és 
akkor, ahol az Istennek tetszik. Az 
evangélium a Szentlélek által szó-
lal meg. Dicsőség az Úrnak, hogy 
az emlékezést az idei évben is ün-
neppé tette!

Pafkó József baptista elöljáró 
köszöntötte az ünneplő közönsé-
get és elnézést kért, hogy lelké-
szük, Révész Lajos más szolgálati 
okból kifolyólag az ünnepségen 
nem lehet jelen. Pafkó József a 
Reformáció emlékévet a közelgő 
adventi ünnephez hasonlította. 
Kifejtette, hogy az Advent a na-
ponkénti megújulás ünnepe és 
számára ezt jelentette ez az év is. 
Hangsúlyozta, fontos elgondol-
kodnunk azon, hogy a reformá-
ciót hogyan tudjuk megélni min-
dennapjainkban: mit tehetünk 
még a közösségünkért, vagy mit 
tehetünk azért, hogy megismerjük 
a Megváltót. Köszönetét fejezte ki, 
hogy részese lehetett néhány re-
formációval kapcsolatos alkalom-
nak, amelyeken emlékezhettünk 
elődeinkre, és amelyekből épül-
hetett. Azt kívánta, hogy legyen 
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élő kapcsolatunk Istennel, legyen 
reformáció és legyen Advent az 
életünkben.

Berze János református lel-
kipásztor a közönség, Isten hívő 
népének és az ügyet támogató 
jelenlévők köszöntése után tol-
mácsolta főtiszteletű Steinbach 
József dunántúli püspök, továbbá 
Huszár Pál dunántúli főgondnok, 
a Zsinat világi elnökének szóbeli 
üdvözletét. A nagytiszteletű lel-
kész nem titkolta szándékát, hogy 
évértékelő beszéd helyett mély 
elhivatottsággal, igehirdetőként 
igehirdetéssel készült. Igehirdeté-
sének a következő címet adta: A 
hit igéi a Szentlélek által.

A 89. zsoltár 16–17. versei 
szolgáltak bevezetőül Isten üze-
netéhez:

„Boldog nép az, amely tud ne-
ked ujjongani, amely orcád vilá-
gosságában járhat, Uram! Neved-
nek örvendeznek mindennap és 
igazságod fölmagasztalja őket.”

A Galatákhoz írt levél 3. részé-
nek első öt verse így szól hozzánk: 
„Ó, esztelen galaták, ki igézett 
meg titeket, akiknek szeme előtt 
úgy írtuk le Jézus Krisztust, mint-
ha közöttetek feszítették volna 
meg? Csak azt szeretném meg-
tudni tőletek: a törvény cselekvése 
alapján kaptátok-e a Lelket, vagy 
a hit igéjének hallása alapján? 
Ennyire esztelenek vagytok? Amit 
Lélekben kezdtetek el, most test-
ben akarjátok befejezni? Hiába 
tapasztaltatok ilyen nagy dolgo-
kat? Ha így volna, valóban hiába. 
Tehát az, aki a Lelket adja nektek, 
és hatalmas erőkkel munkálkodik 
közöttetek, vajon a törvény csele-
kedetei vagy a hit igéjének hallása 
által teszi-e ezt?”

Az igehirdetésben elhangzott, 
hogy a reformáció jubileumi évét 
szépen megünnepeltük, talán kicsit 
ki is fulladt, azonban a reformáció 
nemcsak a múltról, a hagyomány-
ról és a történelemről szól, hanem 
arról, hogy kivé leszünk. A lelkész 

arra hívta fel a figyelmet, hogy 
fontos a jövőnkre is koncentrálni. 
Steinbach József dunántúli püs-
pök a központi záróünnepségen 
kimondta, hogy „Krisztus a mi 
jövőnk!”. Pál levelében kérdő-
re vonja a galatákat, hogy miért 
fordultak el a kereszt evangéliu-
mától. Ez az evangélium az, amit 
Jézus átadott az apostoloknak, és 
amit az apostolok megőriztek és 
tudtunkra adtak. Az evangélium 
szent iratokban itt van előttünk 
és arról szól, hogy Jézus meghalt 
a mi bűneinkért, feltámadt a har-
madik napon és él. Egyedül az 
evangélium a megtartó örömhír, 
ne hagyjuk magunkat félrevezet-
ni más vallás, más divatos teoló-
gia vagy filozófia, a napilapokban 
megjelenő ezoterika vagy titokban 
becsempészett buddhista tanítás 
által, mert az nem tart meg. A 
megtartó örömhír egyedül Jézus 
Krisztusban jelent meg közöttünk. 
Jézus egyedül, kegyelemből, hit 
által, ahogy meg volt írva.

Steinbach József dunántúli püs-
pök a fenti igeszakaszhoz Az Ige 
mellett című blogjában kifejtette, 
hogy Pál tanításában Jézus Krisz-
tus evangéliumát tette érthetővé a 
galaták előtt. Pál a Szentlélek által 
szólt, így a hallgatók a „hit Igéjét” 
hallhatták tőle. Az emberek a Lé-
lek helyett sokkal fogékonyabbak 
a látványos, ügyes emberi hatá-
sokra. Jézus Krisztus nélkül hiá-
bavaló az életünk, hitünk, fárado-
zásunk, mindenünk. (1Korinthus 
15,16–17)

Az igehirdetés a 474. dicséret 
szavaival, imával került lezárásra.

Dr. Cser-Palkovics András pol-
gármester úr köszöntötte mind-
azokat, akik valamilyen módon 
részt vettek az idei emlékév külön-
böző programjain, rendezvényein. 
Külön köszönetét fejezte ki az Em-
lékbizottságnak az emlékévben és 
az azt megelőző időszakban vég-
zett munkájáért. Az Önkormány-
zat kötelességének érzi azt, hogy a 

protestáns közösséget az ünnep-
lésben a maga szerény eszközei-
vel segítse és támogassa. Már el-
hangzott, hogy eszközei vagyunk 
Isten ünnepének, ezáltal az Ön-
kormányzat is egy olyan eszköz, 
amely értékközvetítő szereppel is 
bír. Értékvesztett kicsit az a világ, 
amelyben élünk. Polgármester úr 
is jelentős hangsúlyt fektetett a jö-
vőképre. Fontos, hogy a jövőben 
ne csak éljenek egymás mellett 
az emberek, hanem tartozzanak 
is össze. A városnak akkor lesz 
csak jövője, ha az emberek arcán 
mosoly lesz, mert akkor lesz sze-
retet. Fontos annak a közösségnek 
munkája, amely által a város fej-
lődni és növekedni tud. Ha min-
denki megteszi a saját életében a 
megteendőt, akkor lesz jövőnk és 
akkor volt igazán értelme ennek 
az emlékévnek, mert akkor érez-
heti magát az Önkormányzat is 
hasznos eszköznek.

Párkányi Tamás, a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége Székes-
fehérvári Csoportjának elnöke 
miután köszöntötte a világi és az 
egyházi vezetőket, elöljárókat, 
továbbá az ünneplő gyülekeze-
tet, köszönetet mondott a lelké-
szeknek és az Emlékbizottságnak, 
hogy elfogadták a kész indítvá-
nyát, hogy bekapcsolódhattak az 
emlékév szervezésébe és támo-
gatták javaslatukat a jótékonysági 
gyűjtéssel kapcsolatban. 25 éves 
civil evangélizációs egyesületként 
az ökumenét erősítik és bíznak 
abban, hogy lesz még erre lehe-
tőség. A KÉSZ elnöke kitért arra, 
hogy Steinbach József dunántúli 
püspök arra biztatott mindenkit, 
hogy egymás hite mellett épül-
ve, egymás kezét fogva jelenítsük 
meg azt, hogy kik vagyunk mi, 
magyar keresztyének ebben a ha-
zában és Európában. Szükség van 
arra, hogy együtt hirdessük, hogy 
Jézus Krisztus, Isten Fia Megváltó 
és bátran tegyünk bizonyságot er-
ről hiteles életünkkel is. 
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Az elmúlt 500 év a megújulás le-
hetősége mellett sok megpróbálta-
tást is hozott egyházainknak. Isten-
nek hála, kegyelmi időszakot élünk. 
A kommunizmus egyházüldözteté-
sével, a híveket érintő diszkrimi-
nációjával szemben most békés, 
üldöztetés nélküli, a kormányzat 
által is kiemelten támogatott egy-
házi tevékenységet folytathatunk. 
Ezt az isteni kegyelmet, áldást kell 
tükröznünk a körülöttünk élők, de 
különösen a rászorulók felé a cse-
lekvő szereteten keresztül. A 21. 
század statisztikai adatai sajnos 
azt mutatják, hogy a világ 80 or-
szágából mintegy 200 millió krisz-
tushívőt sújtanak diszkrimináció-
val, a világon vallásukért üldözött 
emberek 80%-a pedig keresztény, 
és közülük átlagosan 5 percenként 
egy életét is adja hitéért. Elnök úr 
hálás köszönetet mondott azokért 
az adományokért, amelyekkel a 
Magyar Ökumenikus Segélyszer-
vezet támogatja az iraki missziót. 
Továbbá felkérte Tóth Tamás es-
peres atyát arra, hogy a jelenlévők 
nevében imádkozzon az üldözött 
keresztyénekért, hogy az anyagi tá-
mogatáson túl lelki támogatásban 
is részesüljenek.

Tóth Tamás katolikus esperes 
az ünneplőket Spányi Antal me-
gyés püspök nevében köszöntöt-
te, aki Rómában Ferenc pápánál 
teljesítette éves szolgálatát. Az 
imádság előtt esperes atya beszá-
molt nekünk arról, hogy 2017. ok-
tóber 31-én Rómában emlékezhe-
tett meg osztályával a reformáció 
napjáról a Piazza del Popolo téren. 
Ezen a téren áll az az ágostonos 
templom, ahol Luther Márton 
több mint egy évig élt és ott dol-
gozott. Ez volt az a templom, ahol 
Luther Rómába érkezésekor ide-

jét töltötte, amely templomból ki-
indulva végiglátogatta Rómát és 
annak a korszaknak túlkapásaival 
találkozott és elindult a szívében, 
lelkében a megújulás vágya, gon-
dolata. Az atya szerint a korszak 
hitújítóinak bátorsága szolgálta 
a katolikus egyházak megújulá-
si folyamatát is, amiért nagyon 
hálás és ezért szívesen részt vesz 
nemcsak a reformáció megemlé-
kezésében, hanem az ünneplésé-
ben is. Az atya is megrendítőnek 
találja a számot, amely szerint je-
lenleg 200 millióan veszélyeztetik 
életüket és szabadságukat. Nincs 
különbség vallások és felekezetek 
között, egyformán éljük meg en-
nek a nehézségét. Esperes atya ar-
ra kérte a jelenlévőket, hogy az Úr 
imádságának elmondása közben 
gondoljunk azokra, akik életüket 
áldozzák talán ebben a percben is 
Jézus Krisztusért.

Az imádság után ismét az Öku-
menikus Kórus lépett színpadra, a 
Feltámadt Hős című baptista dal 
Isten dicsőségét hirdette. A dal 
szerzője: Charles Wesley. Zene: T. 
Jarman.

A kórusmű után Szabóné Mik-
lós Eszter nyugdíjas pedagó-
gus tett bizonyságot Bódás János 
Imádság Szentlélekért című ver-
sének elszavalásával. A versben a 
költő Isten Szentlelkét hívja segítsé-
gül a Földre a bűnök elsöprésére, 
amelyek folyamatosan pusztítják 
a világot és nyomorba döntik az 
embereket. A Szentlélek megújító 
és megtisztító erejére van szükség 
ahhoz, hogy a szeretet bejusson a 
szívekbe és megéljük az egymás 
iránti szeretetet. Az emberek belát-
ják végül, hogy az egyetlen meg-
oldás: Isten. Istenhez kell fordulni 
imádsággal, könyörgéssel, mert 

egyedül Isten adhatja meg nekünk 
az óhajtott békét.

A gyönyörű verset a Talentum 
Református Általános Iskola 
Arany János Él-e még az Isten cí-
mű versével, énekekkel, zenével 
átszőtt műsora követte. Igazán fel-
üdítő élményt nyújtott.

Az ünnepség utolsó részében a 
székesfehérvári protestáns gyüle-
kezetekről következett egy össze-
állítás. A református gyülekezetből 
Deák Péter ifjúsági lelkész, az 
evangélikus gyülekezetből Kiss 
László egyházkerületi felügyelő, a 
baptista gyülekezetből Pafkó Jó-
zsef elöljáró osztotta meg velünk 
a saját gyülekezetük mindennapi 
életét, tevékenységét, programjait.

A gálaműsort az Ökumenikus Kó-
rus az Erős vár a mi Istenünk című 
evangélikus korállal zárta, amelyet 
Luther Márton írt 1527 és 1529 
között. Szövege a 46. zsoltár para-
frázisa. A világ számos országában, 
így Magyarországon is „Erős vár a 
mi Istenünk!” formulával köszöntik 
egymást az evangélikusok. Ez az 
ének a protestánsok egyik legked-
veltebb éneke, mozgósító hatása 
miatt a reformáció „harci dalának” 
is hívták, Marx pedig a század Mar-
seillaise-ének nevezte.

A gálaműsor legvégén közösen 
elénekeltük a magyar Himnuszt.

Hálás köszönet a szervezőknek 
és a résztvevőknek a színvonalas 
műsorért, Bakonyi István testvé-
rünknek a konferálásért és nem 
utolsósorban Tóka Ágoston or-
gonaművésznek, aki billentyűs 
hangszerén kísérte kórusunkat.

Áldás, békesség! Erős vár a mi 
Istenünk! Áldjon meg az Úr! Di-
csértessék! Soli Deo Gloria!

Vági Ágnes

„Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és el-
küldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.” (1Jn 4:10)
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A Sóstói temető felújítása
Isten iránti hálával számolunk be a Sóstói temető 
felújítási munkáiról. Egy régi ígéretünket teljesí-
tettük azzal, hogy 2016-ban a ravatalozó kőmű-
ves, bádogos és villanyszerelési felújítási munkái 
készültek el először, majd a belső műkőburkolat 
csiszolása és fakivágások történtek. 2017-ben 
folytatódtak a munkák, a ravatalozó épület nyí-
lászáróinak felújítása, a belső falfestési 
munkák készültek el. Ezen munkák össz-
költsége 3,1 millió Ft volt. Az idei évben 
a ravatalozó előtti tér egészen a kapuig 
egy új térburkolatot kapott 300 m2 terü-
leten, valamint elkészült ennek a vízel-
vezetése is. Ennek a költsége közel 5,0 
millió Ft volt.
Köszönettel vettük, hogy Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 6,0 
millió Ft-tal támogatta a temető felújítási munkáit, 
amit ezúton is köszönünk a város vezetésének. A 
gyülekezetünk tagjai 1,3 millió Ft céladománnyal tá-
mogatták a felújítási munkákat ez idáig.
2018-ban folytatjuk a temető körüli munkákat. Az 
urnafal bővítése szükségessé vált, és a bejárati kapu 

és a kerítésfal is megújul. A korábban 
ellopott kerítést is pótoljuk 200 m hosz-
szan. Ahogy az időjárás engedi, tavasz-

szal folytatódnak a munkák.
Köszönjük Testvéreink és minden temetőlátogató 
eddigi támogatását! Kérjük, vigyázzanak az elkészült 
létesítményekre, a temető tisztaságára, és szeretettel 
gondozzák a sírhelyeket.

Fülöp Zoltán építési gondnok

Karácsonyi ajándék

Isten iránti hálával számo-
lunk be arról, hogy kará-
csonyra a Budai úton tető 
alá kerül az új gyülekezeti 
ház. A szerkezetkész épület a 
szerződés szerinti határidőre 
készül el a Penta Kft kivitele-
zésében.
Augusztus 23-án volt a mun-
katerület átadása. Rögtön az 
alapozáskor kiderült, hogy 
az épület jobb hátsó sarkánál a templom felőli olda-
lon egy bombatölcsér volt, amely laza salakos feltöl-
tése miatt az alapot 3,5 m mélyre kellett levinni. Így 
szándékunk ellenére, de igazán biztos alapokra került 
a parókia ezen része. Az alapkőletétel szeptember 24-
én délután volt Steinbach József püspök emlékezetes 
igei szolgálatával. A fő falak és födém október 27-re 
készültek el. Igaz, ezen a napon esett, amely akadá-
lyozta a födémbetonozást, de sikerült befejeznie a ki-
vitelezőnek késő délután. Az ácsmunkák és a héjazat 
készítése pedig a karácsonyi ünnepekig kerül befeje-
zésre. A tetőszerkezet nagyterem feletti részének építé-
se több szakmai kihívást tartalmazott, de a kivitelező 

megoldotta ezeket.
Jó volt látni, hogy napról 
napra hogyan emelkedik az 
épület és nyeri el a tervezők 
által megálmodott formáját.
A szerkezetkész épület elké-
szítésének költsége bruttó 
42 603 000 Ft. Ezt az ösz-
szeget az államtól kapott 
támogatásból, 35 000 000 
Ft-ból és gyülekezeti for-

rásból fogjuk kifizetni. A gyülekezetben gyűjtést is 
meghirdettünk erre a célra, amelynek keretében 
továbbra is szeretettel várjuk az adományokat az 
elvégzett munkák kifizetése céljára.
Nagy várakozásban vagyunk, hogy milyen feltételek-
kel tudjuk 2018-ban folytatni a gyülekezeti ház és pa-
rókia építését. Erről döntések nem születtek még, de 
jó reménységgel vagyunk a jövőt illetően.
Köszönjük minden Testvérünk eddigi imádságát és 
adományát az építkezéssel kapcsolatban.

Fülöp Zoltán építési gondnok és 
Szabó Sándor gazdasági gondnok



BÉKESSÉG24

A nyugdíjas közösség titka
„Tebenned bíztunk eleitől fogva.” (Zsoltárok 90,1)

A Székesfehérvári Református 
Egyházközség nyugdíjas klubja ki-
rándulást szervezett október 26-án 
Budapestre. A résztvevők 25 fős 
csoportja vonattal érkezett a fővá-
rosba.

A kirándulás első helyszíne a Kál-
vin téri Református Egyházközség 
Kálvin téri temploma volt. Itt Pén-
tek László lelkész – volt esperes – 
tartott igei szolgálatot. Ezt követő-
en röviden ismertette a templom 
történetét. A magyar főváros ki-
emelkedő műemléke a budapesti 
Kálvin téri Református Egyházköz-
ség temploma, amelynek építése 
1816-tól 1830-ig tartott. A temp-
lomtérben – a református gyakor-
lattól eltérően – egy figurális sírem-
lék található. Ez a baloldali karzat 
alatt van, amely Zichy Manóné 
jelképes síremléke. A Zichy család 
nagy összegű adományt biztosított 
a templomépítéshez.

Az egyházközség egykori főgond-
nokát, Fáy Andrást (1786–1864) is 
itt helyezték el végső nyugalomra. 
Fáy András sokrétű szervező te-
vékenysége miatt megkapta „A 

haza mindenese” 
kitüntető címet. 
1840-ben ő volt 
a Pesti Hazai El-
ső Takarékpénztár 
megszervezője és 
megalapítója, és 
egy székesfehérvá-
ri lakótelep is az ő 
nevét kapta.

A látogatást kö-
vetően átsétáltunk 
a közelben talál-
ható Rádió és TV-történeti Kiállí-
tóhely épületébe. Valódi időutazás 
volt a múzeum megtekintése, ahol 
átfogó képet kaptunk a magyar-
országi audiovizuális kultúráról a 
kezdetektől napjainkig. A tárlat a 
rádiózás, majd a televíziózás kiala-
kulását és az erre szolgáló eszközök 
és berendezések fejlődését mutat-
ja be. Minden kiállított tárgyhoz 
hang-, kép- és videóanyag társul, 
ezáltal felidézhetők az elmúlt kor-
szak emlékei. Szabó Magda írónő 
születésének századik évfordulóján 
interaktív Abigél-kiállítás is volt a 
kiállítóhelyen. Itt lehetett felpró-

bálni a jelmeztáruk darabjait, köz-
tük azt a ruhát is, amelyben Vitay 
Georgina szerepét játszotta; egyik 
társunk ezt a ruhát fel is próbálta.

A tárlat megtekintése után rövid 
sétát tettünk a Fővám téri vásár-
csarnokban.

Mi a nyugdíjas közösség titka?
A felülről jövő szeretet, amely 

mindenen átsegít és el tudja fogad-
tatni a másikat olyannak, amilyen.

A gyönyörű időben feledhetetlen 
napot kaptunk.

SOLI DEO GLORIA!

Sebestyén Gergely

Láthattuk a Seuso-kincseket
A Szent István Múzeum Fő utcai 

épületében lévő „A Seuso-kincs” 
vándorkiállítás 2017–18-as tárla-
tának megtekintésére gyülekezetek 
a nyugdíjas klub tagjai november 
8-án.

Klubvezetőnk, Pétervári István 
előre lefoglalta nekünk az időpon-
tot, hogy egy tárlatvezető útmuta-
tását is megkaphassuk a gyönyörű 
látványhoz. Alig fértünk be a 35 főt 
befogadó terembe. Mint megtud-
tuk, a kiállítás Székesfehérvárról 
Zalaegerszegre, Kaposvárra, Kecs-
kemétre, Miskolcra, Nyíregyházára 
megy tovább.

Megtudtuk, hogy a lelet a nevét 
tulajdonosától kapta, akinek a ne-
vét egy majdnem 9 kilogrammos, 
70 centiméter átmérőjű tál szélére 
köriratban felvésett vers örökítette 
meg. Az ezüstkészlettel megaján-
dékozott Seuso valószínűleg egy 
gazdag hadúr vagy a Római Bi-
rodalom tartományi képviselője 
lehetett, aki a Balaton közelében, 
a mai Polgárdi területén lakhatott. 
Ezen a tálon egy korabeli palotát 
és a kertjében lakmározó társasá-
got ábrázoló relief, illetve vadász-
halász jelkép van. A Balatonra 
emlékeztető tó vízében ficánkoló 

hal fölött olvasható a Pelso (azaz 
Balaton) felirat. A vers jelentése 
magyarul: „Maradjanak meg szá-
modra ezek az edények, Seuso, 
évszázadokon át, hogy utódaidnak 
is méltóképp hasznára váljanak”.

A felirat eleje és vége között egy 
Krisztus-monogram van, ami va-
lószínűsítheti a keresztény kötő-
dést.

Későbbiekben a kincs megtalá-
lásáról kaptunk tájékoztatót. Az 
1970-es évek közepén Polgárdi 
környékén egy ásás alkalmával 
Sümegh József egy rézüstöt talált, 
benne kancsókkal és tálakkal. 
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Valószínűleg a tárgyakat illegáli-
san a műkincspiacon akarta érté-
kesíteni, amely feltételezhetően az 
életébe került. Hamis libanoni pa-
pírokkal tűnt fel az együttes egy-
néhány darabja 1991-ben New 
York egyik árverésén. Saját terü-
letéről származónak mondta Liba-
non, Magyarország, Jugoszlávia. 
Libanon visszalépett, de az erede-
tet minden kétséget kizáróan sem 
Magyarország, sem Horvátország 
(mint Jugoszlávia jogutódja) nem 
tudta bizonyítani. Mivel mindkét 
ország keresetét elutasította az es-
küdtszék, ezért az az akkori tulaj-
donosnál maradt. 2014-ben hét 
műtárgy került Magyarországra, a 
hozzátartozó rézüsttel, majd a to-
vábbi hét 2017-ben.

A Seuso-kincs néven ismert lelet 
egy ókori római eredetű, magas 
fokú mesterségbeli tudással meg-

formázott ezüstremek együttes. 
A megmunkálást domborítással 
és véséssel végezték. Achilleus és 
Meleogros tálak étkezésre szolgál-
tak, vendégeknek kínáltak róluk 
ételt. A tálak magukért beszéltek: 
a nézőnek elmondták méretükből 
adódóan a tulajdonos társaságbeli 
helyzetét, utaltak személyiségére: 
ezek voltak a vadászati díszítések, 
és műveltségére utaló geometri-
kus jelek voltak rajta.

Az arc- és kézmosáshoz használt 
együttes közepén állt egy tál és 
két oldalán egymással szimmetri-
kusan díszített két kancsó, ami az 
együvé tartozást bizonyította.

Ebben a korban szívesen díszí-
tették az edényeket a saját funk-
ciójukra utaló díszítéssel. Erről be-
szélt az a fürdőszelence, amelynek 
alsó, díszített részén megjelent az 
egyik szolgáló kezében maga a 

szelence és a többi tisztálkodásra 
használatos eszköz is a szolgáknál.

Az ezüstedények tömege össze-
sen 68,5 kilogramm, ezzel a fenn-
maradó késő császárkori ezüst 
ötvösművészeti kincsek közül a 
legértékesebbnek számít.

Egyik társunk megkérdezte, 
mennyit érhetett ez abban az idő-
ben, amire a meglepő válasz ez 
volt: Egy hivatalnok vagy lovas 
katona 226 évi jövedelmének felelt 
meg, de egy nagybirtok néhány év 
alatt kitermelhette egy ilyen ezüst-
készlet árát.

Sokan hisznek abban, hogy a 
legjelentősebb római kori lelet sok-
kal nagyobb, és további darabok is 
előkerülhetnek.

A jó Isten segítségével majd azo-
kat is megcsodáljuk!

Tisztelettel: egy klubtárs

A Sírjanak a papok c. könyv 4. kiadása
(Szabó Imre emlékére)

Részlet a naplómból: „1997. feb-
ruár 28., péntek: …Délután két 
nagyszerű emberrel találkozom. A 
87 éves polihisztor László Gyula 
honfoglalástárgyú rajzainak kiállí-
tását Pesti János nyitja meg a Vö-
rösmarty Teremben. A professzor 
és művész, a kettős honfoglalás 
tudós kutatója kissé megtört, de 
szellemileg friss. Amikor készül ve-
le a TV-interjú, és a millecentená-
riumról kérdezem, megrendülten 
szól arról, hogy alig valami marad 
meg az utókornak az 1100. évfor-
dulóról. Alighogy elbúcsúzom tőle, 
máris itt a másik vendég: Szabó 
Imre, nyugalmazott református lel-
kipásztor Sárbogárdról. Sírjanak a 
papok c. önéletrajzi kötetét mutat-
juk be a Megyeházán. Berecz Bo-
tonddal együtt vagyunk házigaz-
dák. A megyei közgyűlés alelnöke 
meleg és hitvallásos szavakkal kez-
di a programot. Én a Confessionak 
írott recenziómat olvasom föl. Az 

igazi élmény: Imre bácsi megszó-
lalása. Karizmatikus egyénisége 
egyházának, melyhez akkor is hű 
maradt, amikor az intézmény mos-
tohafiának tartotta. A hétgyerekes 
családapa, hitvesének és lelkésztár-
sának, Éva asszonynak párja nagy 
példa lehetne minden egyházi sze-
mélyiségnek!”

*
És két évtized után itt a negye-

dik kiadás! Aki olvassa, most sem 
csalódik benne. Egy kivételesen 
hiteles, tiszta hívő és hitvalló lel-
kipásztor vallomását, történeteit 
kapjuk újra. Sajnos, már nincs ve-
lünk a földi létben, ám szellemisége 
halhatatlan. Életregénye személyes 
hangú, egy folyton megújulni kész, 
példás reformátor története a szü-
letéstől a nyugalomba vonulásig. 
Eleven képekben villantja föl a 
múlt eseményeit, a családi hátteret 
épp úgy, mind a lelkipásztori élet-
pálya részleteit.

Az ifjúkori nehézségek után el-
érkezett a teológiai diákkorhoz, 
s a 40-es években rá is hatott az 
akkori ébredés, a protestantizmus 
folytonosan megújulási tendenci-
ája. Emellett kötődött a népi írók 
mozgalmához is, a nemzeti sors-
kérdésekhez. Ugyanakkor vallot-
ta, hogy Krisztus váltságában nem 
reménykedni kell, hanem azt el-
fogadni. Ezzel függhet össze az a 
tény, amely mindennél fontosabb-
nak tartja a szeretet-központúságot 
és az erőszakmentességet. S ebben 
ugye mind a világnak, mind az 
egyháznak vannak hiányosságai…

Szabó Imrénél kulcskérdés volt, 
hogy végig hű maradt egyházá-
hoz, legyen az bármilyen gyarló is. 
Látnia kellett, hogy az intézmény 
a történelem során ugyan állva 
maradt, de képviselői és veze-
tői gyakran térdre kényszerültek, 
vagy éppen ők maguk vállalták a 
nem éppen dicső szerepet. 
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Gondoljunk csak Péter János-
ra vagy éppen Bereczky Albertre! 
Utóbbiról ezt olvashatjuk: „Saj-
nos, Bereczky atyánk vállalta azt 
a kommunista egyházpolitikát, 
amely nem mártírokat termő ül-
dözéssel, hanem szalonképes 
módszerekkel kívánta elérni a val-
lás elsorvasztását – és az egészet 
teológiai köntösbe öltöztette.” S 

ezzel mintegy befellegzett az ébre-
désnek, az igazi hívő közösség te-
vékenységének. Ugyanakkor ter-
mészetesen sosem gyűlölködött, 
és megmaradt a realitás talaján.

Szabó Imre mindig hirdette a 
Szentlélek, a szeretet és Jézus Krisz-
tus igazságát. Ezt jól tükrözi a könyv 
egész világa. A hétgyerekes család-
apa, a sárbogárdiak karizmatikus 

lelkipásztora, a hajdani prédikáto-
rok kései utóda ebben a könyvben 
összegezte pályáját, és mindvégig a 
Soli Deo Gloria jegyében. Üzene-
te valamennyiünkhöz szól: a földi 
hatalmasságokhoz épp úgy, mint a 
hétköznapi emberekhez.

Bakonyi István
(A könyv a gyülekezeti iratterjesz-

tésben elérhető – Szerk.)

Részlet J. F. Lövgren … és lámpásaik kialusznak című könyvéből

Az „Isten Gyülekezeté”-nek tá-
gas templomában befejeződött 
az ünnepi istentisztelet. Már meg-
kezdődött a bizonyságtevők órája, 
amikor az egyik oldaljáraton át 
egy férfi tartott előre nyugodt lép-
tekkel.

Suttogó hangok moraja, mint 
halk fuvallat lengett át a nagy 
gyülekezeten.

– A csónaképítő!
Néhány középkorú férfi nyugta-

lanul fészkelődött a helyén, mint-
ha ki akartak volna menni, de 
valami mégis visszatartotta őket. 
Mások előrehajoltak és feszült fi-
gyelemmel követték a férfi min-
den lépését. A magasabb helyen 
ülő presbiterek tanácstalanul néz-
tek egymásra; ekkor azonban a 
lelkész bólintott, mintha azt akarta 
volna mondani: Hagyjátok csak 
beszélni!

Az emelvényre igyekvő férfi 
életkorát nehezen lehetett megbe-
csülni. Ezt talán rendkívül eleven 
szeme okozta, amely a férfiben 
égő tűzből árult el valamit. Kö-
zéptermetű, arányos alkatú volt. 
Az egészséges iparos ember für-
geségét és erejét hordozta egész 
alakja.

Mialatt előrement, és míg a lép-
csőn felment az emelvényre, egy 
pillanatra sem nézett fel a könyv-
ből, amelyet a kezében tartott: a 

nyitott Bibliából, amelyből egy 
rész nyilván annyira lebilincselte, 
hogy teljesen elfelejteni látszott az 
egybegyűlteket és a helyet.

Még mielőtt az előadói asztal 
mögé ért volna, máris elkezdett 
beszélni. A hangja kissé fátyolos 
volt, mégis elhatott a helyiség leg-
távolabbi sarkába is.

Úgy beszélt, mintha csupán el 
szeretne valamit mondani anél-
kül, hogy bárkit is különösen meg 
akarna szólítani, vagy akár az ösz-
szesereglett gyülekezethez akarna 
beszélni.

Mégis – a hallgatók azonnal ál-
lást foglaltak abban, ami elhang-
zott. Egyesek vágyakozva itták 
minden szavát, mások elnézően, 
de mégis kíváncsian mosolyogtak.

A férfi az emelvényen úgy állt, 
mintha látomásai lennének, szavai 
azonban bámulatosan kapcsolód-
tak a saját maga és hallgatói hét-
köznapjaihoz.

– Íme, az ajtó előtt állok és zör-
getek! Hát el lehet ilyet gondolni: 
létezik olyan hely, amely az Úr Jé-
zus előtt zárva marad?

Szavai nem is kérdést jelentettek, 
csupán nagy csodálkozást fejeztek 
ki. S mindenki, aki hallotta, így 
volt vele, mintha soha nem láttak 
volna képtelenebb helyzetet: Jézus 
az ajtó előtt! Ahelyett, hogy bent 
lenne! Teljesen be kellene az em-

ber szívét töltenie úgy, hogy más 
egyébnek ne jusson hely! Ehelyett 
kívül áll: otthontalanul, megta-
gadva, kitaszítva!

A csónaképítő időt hagyott hall-
gatónak arra, hogy elképzeljék 
maguknak: Jézus kívül – otthon-
talanul, megtagadottan, kitaszítot-
tan!

– De hát miért áll kinn? Egyszer 
későn érkeztem egy városba: el-
mentem egy szállodába és szo-
bát kértem. Nem kaptam. Miért 
nem? Talán, mert rosszul voltam 
öltözve? Nem, a ruhám rendben 
volt. Senki nem mondhatott rám 
semmi rosszat. Pénzem is volt. 
Mégsem engedtek be. Miért nem? 
Nos, mert a szálloda teljesen meg-
telt. Minden szobát kiadtak.

A csónaképítő újra szünetet tar-
tott. Ekkor a teli szálló képe állt a 
gyülekezet szeme előtt. A portás 
elnéző és sajnálkozó mosollyal 
állt pultja mögött, és udvariasan 
visszaküldte az embereket az éj-
szakába. Hisz megérthették, hogy 
nem volt már szabad szoba!

– Így volt ez már akkor is, amikor 
az Úr Jézus először jött a földre. 
Nem volt helyük a vendégfogadó-
ban. Nem gonoszságból történt, 
hogy az istállóba utasították őket. 
Valóban nem volt már hely oda-
benn! Itt volt a vendégfogadó, és 
az istálló az udvar másik végén. 



BÉKESSÉG 27

Eltemettük:
Bognár Józsefné sz. Molnár Piroska, 96 éves;

Farkas Ferenc, 84 éves; Horváth Ferencné sz. Árvay Emma Róza, 95 éves;
Kajári Józsefné sz. Vizi Gizella, 64 éves; Krausz Imre, 62 éves;

Krämer Ervinné sz. Pál Ilon, 80 éves; Pintér Mária, 93 éves;
Selyem Ferencné sz. Czövek Ilona, 80 éves; Szűcs József, 95 éves;

Tatár István, 75 éves; Varga László, 81 éves; Zántó Tibor, 74 éves testvérünket.

Imádkozunk a gyászolókért.

     Megkereszteltük:
Bakai Bálintot, Barcza Villőt, Domján Zalánt, Füssy-Gothárdi Andrást,

Lázár Izabellát és Szántó Leót.

                                                                                Imádkozunk értük.
Isten áldását kértük:

Kovács Roland és Alpek Edit házasságára.

                                                                                Imádkozunk értük.

Anyakönyvi hírek   (2017. 10. 24 – 2017. 12. 09.)

Gondoljátok meg, milyen kegye-
lem az, hogy állva marad odakinn!

Hangjának más árnyalata új fi-
gyelmet követelt. A csónaképítő 
az imént mesélt el nekik valamit: 
most közvetlenül mindnyájukhoz 
fordult.

– Igen, mert elmehetett volna, 
ugye? Feladhatott volna… téged, 
bűnös ember, feladhatott volna! 
Elfordulhatott volna tőled! Mégis, 
még mindig kinn áll, és azt reméli, 
hogy helyet adsz neki a szívedben. 
Kinn áll! Halljátok, hogyan zörget? 
Nyissátok ki neki az ajtót! Bocsás-
sátok be!

Egy öreg férfi félig fölemelkedett 
helyéről, és nyitott szájjal úgy ma-
radt; néhány fiatal ragyogó szemmel 
nézett a beszélőre. A csónaképítő 
hangja nem árulta el belső megin-

dultságát, amikor tovább beszélt:
– Itt azonban olyan ajtó előtt 

áll, amelyet egyszer már becsu-
kott maga mögött. Hogyan tör-
tént, hogy újra el kellett mennie? 
Nos, ez a szív annyi mindent vett 
fel magába, hogy nem maradt 
neki hely: kiszorították. A szív az 
Ő helyét más egyébnek engedte 
át. Szívek, amelyekben nincs már 
számára hely!

A hallgatóság között némelyek 
megváltoztatták magatartásukat. 
Egyes arcokról elutasítást lehe-
tett leolvasni; mintha védekezni 
akartak volna a tövis ellen, ame-
lyet lelkiismeretükbe éreztek be-
hatolni. Némelyek kényelmesen 
hátradőltek, közömbösségüket 
hangsúlyozva, de feszült tartásuk-
ból látható volt, hogy semmit sem 

akarnak elmulasztani az elhang-
zottakból.

– De hát mi foglalta el a helyét? 
Titkos bűn? Becsvágy? Az üzlet? 
Egy másik ember? Talán a szerel-
mesed? Talán hitehagyott vagy, 
anélkül, hogy valaki tudná rajtad 
és Őrajta kívül? Hadd mondjam 
meg: te voltál az, aki elűzted! Kinn 
áll a lépcsőn. Messzebbre nem 
kergethetted. Most ott áll, és sze-
retné neked az elveszített békessé-
get újra odaajándékozni!

Lyngeid, a csónaképítő, rövid 
szünetet tartott.

– De nem ilyen dolgokkal töltöt-
te meg a szívét az az ember, akinél 
itt zörget. A saját vallásossága az, 
amivel megtöltekezett. Tele a szív 
„keresztyénséggel”, de Krisztus kí-
vül az ajtón! Felfogjátok ezt? […]
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Széchenyi utca

Vasárnap: 
      08:30 Istentisztelet (A három nagyünnepen: 08:00)
      10:00 Istentisztelet, gyermek-istentisztelet, ovis istentisztelet;
      Ünnepnapokon és a hónap utolsó vasárnapján délelőtt 
      úrvacsorás istentiszteleteket tartunk.
Minden hónap 1. és 3. vasárnapján: 
      16:00 Harmincasok-negyvenesek köre
Minden hónap 2. vasárnapján: 
      16:00 Családosok köre
Minden hónap 4. vasárnapján: 
      16:00 Szolgálók felkészítése
Hétfő: 16:30 Szenvedélybetegségből szabadulást keresők és

 azokat segítők összejövetele (Kékkereszt csoport)
Keddenként:
  első kedd: 18.00 „Egymás terhét hordozzátok” imaóra mindenkinek
  második:  18.00 Presbiteri bibliaóra
  harmadik: 18:00 Keresztelői előkészítő, 19:00 Jegyesoktatás
Szerda: Baba-mama kör 9:30 órától, Énekkari próba 18:30-tól
Csütörtök: 17:00 Imaóra 
Csütörtök: 18:00 Gyülekezeti bibliaóra
Péntek:      17:00 KFC (Keresztyén Fiatalok Clubja)
Péntek:      18:00 Tabuk nélkül
Péntek:      18.00 Fiatal nők köre
Szombat:   18:00 Fiatal felnőttek (Ex-Aktívifi)
Szombat:   18:30 Énekkari próba
Minden hó 3. keddjén: 18:00 Presbiter feleségek köre 
Minden hó 1. szerdáján: 15:00 Nyugdíjas lelkész házaspárok, 
illetve özvegyek bibliaórája a Gyülekezeti Központban 
Minden hó 1. péntekjén: 14:00 Református Nyugdíjas Klub
Minden hó 2. vasárnapján:  Teázás a 10 órás istentisztelet 
után az udvaron vagy a Gyülekezeti Központban 

Maroshegy

Vasárnap: 09:00 Istentisztelet és 
                   gyermek-istentisztelet az imaházban 
Kéthetente hétfőn: 17:00 Bibliaóra az imaházban
Péntek: 17:00 Imanna imakör

Budai út

Vasárnap: 10:00 Istentisztelet és gyermek-istentisztelet     
(ovisoknak, kisiskolásoknak és tiniknek külön csoportokban)
Egyházi nagy ünnepeken és a hónap első vasárnapján úrvacsorás 
istentiszteleteket tartunk.

Az altemplomi urnakegyhely téli nyitva tartása:
 Szerda és péntek: 15–17 óráig, 
 vasárnap (és állami ünnepnapokon) 9–12 óráig

8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 16.
Hivatali órák: 

Hétfőtől - Péntekig: 8,30 - 12,30; 
Vasárnap: 8,30 -10,00 11,00 -12,00

Tel.: 22/312-785; Fax: 22/398-719; 
e-mail: hivatal@albaref.hu 

internet: www.albaref.hu
Lelkipásztorok:

Berze János 
Ujvári Sándor Csaba beosztott lelkész

Deák Péter ifjúsági lelkész
Szűcs Zsolt László segédlelkész

Hitoktató lelkészek: 
Ellenbruckné Kiss Aranka, 

Ludvigné Izsay Szilvia, 
Szabó Gergelyné

Hitoktatók:
Fórizs Éva, Konrád Ferenc

Adminisztrátor: Sárkány Anna 
Bankszámlaszám: 

UniCredit 10918001-00000021- 42850004

– Hit, Remény, Szeretet Alapítvány –
Székesfehérvár, Széchenyi út 16. 

Tel: 22/312-785

Bankszámlaszám: 
UniCredit 10918001-00000053-90940017

Adószám: (Szja 1 %-hoz) 18501317-1-07
Céljai és egyéb tudnivalók: www.albaref.hu 

Támogassuk az Alapítványt és az 
Egyházat az szja 1-1 %-ával!

Református Egyház technikai száma: 
(Szja 1%-hoz): 0066

Olajfa Református Óvoda:
8000 Székesfehérvár, Horvát I. u. 1.

Tel.: 22/316-378; e-mail: ovoda@albaref.hu 
Vezető óvónő: Mocsáriné Brunner Boglárka

Talentum Református Általános Iskola:
8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 20.

Tel.: 06-22/310-018, e-mail: iskolatitkar@albaref.hu 
Igazgató: Szanyó Gáborné

Gyülekezeti részeink állandó alkalmai Lelkészi Hivatal

KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNYAINK

INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI

BÉKESSÉG
A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

Kiadó: Hit, Remény, Szeretet Alapítvány
Felelős szerkesztő: Berze János

Szerkesztő: Ujváriné Császár Boglárka
Nyomdai munkák: Bezsit Bt., Felelős vezető: Farkas István

     Letölthető igehirdetések Mp3 formátumban!        e-mail: bekesseg@albaref.hu        www.albaref.hu


